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Vilka nyårslöften
ska vi sätta?
†† Sid

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR

3

Ledarartikel

Vad ska vi göra under julledigheten?
Julledigheten kommer att vara
annorlunda i år jämfört med tidigare år. Coronapandemin har
skapat speciella förhållanden
under årets julledighet. Samtidigt
som många människor reste bort
eller höll på med vintersport som
skidåkning under tidigare år, stannar de ﬂesta i sina hem i år, bjudningar ställs in och kontakten
med andra minskas i hög grad.
Under sådana omständigheter
kommer vi förmodligen att ha
mer fritid. De långa nätterna och
det kalla vintervädret får oss att
känna att vi inte har mycket att
göra. Naturligtvis kan vi i detta
läge hantera saker vi ligger efter
med och samtidigt spendera mer
tid hemma med familjemedlemmarna. Både vår religion och
experter råder oss alltid att vi ska
träna och tänka på vår kropps
hälsa. Men förutom de saker som
nämnts kan vi kanske också spendera vår tid för att göra andra bra
saker.

”

Förvärva kunskap från
vaggan till graven.”
En av de saker vi förmodligen
spenderar mindre tid för idag är
läsning Detta mest på grund av
industrialisering och smarttelefoner. Här pratar vi om att vi ägna
tid åt att läsa de böcker vi själva
väljer och vill veta mer om dess
ämne. Islam och andra gudomliga religioner lägger stor vikt vid
att man läser och utökar sin kunskap.
Den första versen som uppenbarades för Guds Sändebud, islams
Profet (Gvhf), var: “Iqraá” vilket
betyder Läs. På ett annat ställe i
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den Heliga Koranen
svär Gud vid pennan,
som är ett verktyg för att
skriva, och säger: "Vid
pennan och det de skriver.” Många verser har
också uppenbarats om
vikten av självaste Heliga Koranen, som är en bok. I en
annan vers i Koranen läser vi: “Är
de som vet samma som de som
inte vet?”
I ﬂera traditioner (hadither) från
islams Profet Muhammed (Gvhf)
och våra tolv Imamer (fvmd) har
det noggrant hänvisats till vikten
av läsning. I en berömd hadith
från Guds Profet (Gvhf) läser vi:
“Förvärva kunskap från vaggan
till graven.” Denna återberättelse
visar tydligt att kunskapsförvärv
inte har något att göra med vår
ålder. Människan måste engagera
sig i att öka sin kunskap under
livets alla stadier. Detta är ett projekt som inte har något slut. Ökandet av kunskap utvecklar inte
bara vårt liv i denna värld utan
snarare har Gud även lovat belöningar för de som förvärvar kunskap. I en hadith från islams Profet (Gvhf) läser vi: “Paradiset blir
obligatoriskt för den som dör och
vars arv är böcker och bläck.” Vår

käre Profet visar för oss i en
annan vacker tradition att förvärvande av kunskap och dess spridning är omtyckt även om det är i
mindre grad. I hadithen läser vi:
“Ibland lämnar en troende världen och lämnar bara i arv ett pappersark där kunskap är skrivet på.
Samma pappersark kommer att
verka som en slöja mellan honom
och helvetets eld.”
En av de bästa sakerna man kan
göra under jul- och nyårsledigheten är att läsa. Det är bra om vi
väljer ut några böcker med nyttigt
innehåll och börjar läsa dem från
och med idag. Vi måste läsa kontinuerligt för att vi ska vara nyttiga för oss själva, för vår omgivning och för samhället. Utan tvekan kan vi utvecklas mycket
andligt och moraliskt genom att
läsa Guds Bok, den Heliga Koranen, som är den bästa och nyttigaste boken.

DM:s redaktion önskar alla sina
läsare en god jul och ett gott nytt år!
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Vilka nyårslöften ska vi sätta?
N
är ett nytt år börjar är det
viktigt att se tillbaka och
reﬂektera över det gångna året.
En viktig fråga att ställa är, hur
har min relation till Gud varit och
hur kan den förbättras? En annan
viktig fråga är, vad var mina brister och hur kan jag bearbeta dom?
Dessa frågor kan relateras till
bland annat synder. En synd deﬁnieras som en handling som går
emot Guds vilja som till exempel
att säga lögner och inte visa
respekt mot sina föräldrar. Det är
också av yttersta vikt att förstå
konsekvenserna av sina synder
annars riskerar man att ens handlingar och beteende förändras
mot det sämre.

sig själv att inte repetera samma
synder nästkommande dag.
När dessa 3 steg utövas så kommer djävulen - Iblis - inte att låta
dig vara ifred utan kontinuerligt
viska i dina tankar att ge upp. För
att motstå djävulens viskningar
så behöver man tänka på alla dom
välsignelser Gud har gett dig i
form av god hälsa, säkerhet och
mycket annat. När du lyckas överkomma djävulens viskningar och
undvika synder så kommer Gud
att öka sina välsignelser till dig

och ge dig mer av vad du önskar i
detta och nästkommande liv. Du
kommer även att känna sötman
av att dyrka Gud och detta leder
till att du vill fortsätta att komma
Honom närmare.

”

Så kommer Gud att öka
sina välsignelser.

”

Vid dagens slut så
utvärderar man sig själv
När det kommer till att bearbeta
sina synder så ﬁnns det en välkänd metod som våra skriftlärda
ofta nämner. Denna metod innefattar 3 steg som behöver följas
dagligen:
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1. När man vaknar på morgonen
så sätter man kravet på sig själv
att inte begå synder
2. Under dagens gång så övervakar man sig själv kontinuerligt
och gör sitt bästa att inte begå
någon synd
3. Vid dagens slut så utvärderar
man sig själv och sina handlingar
för att identiﬁera vilka synder
man begått. Därefter lovar man
December 2020- Nummer 44- DM
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Tre frågor till Haider Ibrahim,
Ordförande för ISS
Dagens Muslim träffade
Haider Ibrahim för att ställa tre
frågor kring hur Covid-19 pandemin
påverkat deras 53 olika föreningsmedlemmar runtom i landet.
1. Corona-tiden har varit en
utmanande period för hela samhället. Hur har föreningarna
hanterat denna pandemi?
- Det har hittills varit en svår
period för samtliga av våra föreningsmedlemmar som varit tvugna att ställa in många av deras aktiviteter. Men vi är ändå väldigt
nöjda med hur dom har anpassat
deras verksamhet till att följa Statens och Folkhälsomyndighetens
nya rekommendationer.
2. Vilken typ av stöd har medlemsföreningarna fått från ISS?
- Vi har fått extra bidrag från SST
(Myndigheten för stöd till tros-

samfund) och delat ut detta till
samtliga av våra medlemsföreningar. Detta har i sin tur bidragit
till att föreningarna kunnat betala
deras utgifter och fortsätta med att
bedriva deras verksamheter.

”

Det har hittills
varit en svår period
3. ISS och andra religiösa riksorganisationer har haft ett digitalt möte i november med Statsministern Stefan Löfven och
Kulturministern Amanda Lind.
Kan du berätta mer om det?
Dom religiösa riksorganisationerna i Sverige har regelbundna

möten med Kulturministern
Amanda Lind för att diskutera
diverse frågor som rör deras verksamheter. Till detta möte anslöt
sig även Statsministern Stefan
Löfven för att visa sitt stöd och
lyssna på hur verksamheterna
påverkats av den rådande pandemin. Jag representerar dom
muslimska riksorganisationerna
och nämnde ﬂera exempel på
utmaningar som vi har, bland
annat stängningen av våra helgskolor samt svårigheterna med att
hålla vissa program såsom fredagsbönerna. Statsministern kommenterade att detta var tråkigt och
att han förstår hur svårt det kan
vara.

Islamisk personlighet 11
JABIR IBN HAYYAN – Shiamuslimernas store kemist
Jabir ibn Hayyan var en shiamuslimsk kemist, filosof, matematiker, astronom, läkare, logiker
och författare, och har skrivit
måga verk inom dessa områden.
Han föddes år 721 e.Kr. och Ibn alNadim och Ibn Khallikan som
båda var välkända författare har
nämnt att Jabir ibn Hayyan är en
av Imam al-Sadiqs studenter.
Det sägs att han hade två barn som
hette Abdulla och Musa och han
kallades därför för Abu Abdulla
eller Abu Musa. Det råder
meningsskillnader bland historiker om hans födelseplats, livstid,
namn, expertis och trosuppfatt4

ning, men många anser att han var
shiamuslim. Det finns indikationer på att han var från Iran och
föddes i staden Tus i delstaten
Khorasan i norra Iran. Khorasans
guvernör dödade hans far p.g.a. att
han anklagades för att vara shiamuslim. Han har också levt i staden Kufa i södra Iraq under en viss
period i sitt liv och därför
omnämns han av vissa författare
som al-Kufi (från Kufa).
Jabir anses vara den förste arabiske kemisten. Ibn al-Nadim har
nämnt Jabir ibn Hayyan i sin encyklopedi Kitāb al-Fihrist. Denna
encyklopedi refererar cirka 10 000

böcker och
2000 författare, och ca
150 av dessa
böcker tillskrivs Jabir
ibn Hayyan.
Jabirs böcker var för det
mesta vetenskapliga och
idag är han känd av många som
”Kemins fader”.
Jabir ibn Hayyan gick bort år 813
e.Kr. i staden Kufa.
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En kvinna med EN central roll
Z

eynab bint Ali (fvmh) var
dotter till Ali ibn Abi Taleb
(fvmh) och Fatima Al-Zahraa
(fvmh). Profeten Mohammed
(gvhf) var hennes farfar och hon
är därför en del av Ahl al-Bayt.
Zeynab är det tredje barnet till Ali
ibn Abi Taleb (fvmh) och hon
föddes 5 Hijri den 5:e Jumada alAwwal vilket motsvarar året 626
den 3:e augusti enligt gregoriansk
kalender.
Zeynab (fvmh) är en förebild för
alla kvinnor och ett perfekt exempel på hur en muslimsk kvinna
kan spela en central roll i samhället. I många fall kan en kvinna
uppvisa större styrka än en man,
vilket var uppenbart hos Zeynab
(fvmh). När hon stod emot en av
historiens största tyranner Yazid
ibn Muawia som var känd för sitt
extrema hat emot islam och utövande av våld mot oskyldiga människor. Hon bemötte hatet och
våldet med både visdom och
December 2020- Nummer 44 - DM

lugn, trotts att hennes närmaste
hade blivit oskyldigt mördade
under Ashura dagen. Denna stora
tragedi inträffade år 61 hijri den
10:e Muharram, och är fortfarande en sorgens dag för många
muslimer runtom i världen.

”

Yazid ibn Muawia som var
känd för sitt extrema hat
Tragedin inträffade i Karbala där
Zeynab (fvmh) befann sig tillsammans med sin familj, anhöriga och följare till hennes bror
Imam Al-Hussein (fvmh). Efter
denna tragedi blev dom alla
tvingade av Yazids armé att följa
med till palatset där Yazid befann
sig i Damaskus. Där uppvisade
Zeynab (fvmh) sina egenskaper
såsom visdom, mod och kärlek.
Med hennes visdom så krossade
hon den förvrängda bilden av

islam som Yazid och hans far
Muawia skapat. Dom rättfärdigade deras styre genom att påstå att
dom har rätten att efterträda profeten Mohammed (gvfh).
Deras rikedomar och makt ökade
på bekostnad av andra människor. Zeynab (fvmh) talade till
Yazid och hans anhängare i palatset och där beskrev hon tydligt att
hans styre inte är rättfärdigat
inom islam. Denna islam ser vi
tyvärr än idag i form av ISIS som
rättfärdigar deras onda handlingar i islams namn. Islams sanna
lära är att alla människor ska leva
i fred och i ett rättvist samhälle.

”

Zeynab (fvmh) talade
till Yazid och hans
anhängare i palatset
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ISS årsmöte hölls digitalt;
Imamen Zakir Hussein:
”Årsstämman är en viktig
sammankomst där vi kan prata
om våra medlemmars
förhoppningar och utmaningar”

D

en 28 november höll Islamiska Shiasamfunden i
Sverige (ISS) sin årsstämma digitalt. Riksorganisationen hade
planerat att hålla årets årsmöte i
Helsingborg men p.g.a. pågående
pandemi fattade styrelsen beslutet att hålla stämman digitalt.
Imamen Zakir Hussein är administrationsansvarig i ISS och var en
av deltagarna i mötet. Han tycker
att mötet var givande och det gick
smidigt även om det inte var ett
fysiskt möte. ”Det var ett nytt sätt
att hålla årsmötet på. Jag tycker
att medlemsföreningarna visade
stort intresse och var engagerade
under sammankomsten.
Det är glädjande. Årsstämman är
en viktig sammankomst där vi
kan prata om våra medlemmars
förhoppningar och utmaningar”
säger imamen Zakir Hussein i en

intervju med DM. Sammanlagt
deltog representanter från 42
medlemmar i det digitala årsmötet.
Vad har ni pratat om under
årsmötet?
- Utöver vanliga rutiner som
finns i årsstämman fick vi diskutera flera ämnen. Bland annat
pratade vi om utmaningarna att
hålla religiösa aktiviteter under
Coronapandemin, projektet att
starta en folkhögskola med shiitisk inriktning, bestämmelser och
nyheter om bidragssystemet, att
begränsa religiösa program
under kommande veckor och om
hur vi kan fortsätta betjäna våra
medlemmar under tiden. Vi diskuterade även senaste nytt om
uppbördshjälp som vi startade
under år 2017.

ISS är den riksorganisation som
representerar shiamuslimska
föreningar för statliga myndigheter och det civila samhället. Imamen Zakir Hussein anser att organisationens arbete är viktig och
uppskattad.
”Vi har ett väldigt gott samarbete
med myndigheterna och dom
civila organisationerna. Det är ett
viktigt arbete som ISS gör och vi
är tacksamma för dem viktiga
insatser som styrelsen och dess
ordförande gör” säger imamen
Zakir Hussein.

”

Organisationens arbete är
viktig och uppskattad.

Fakta
Vad är uppbördshjälp / moskéavgift?
Som medlem i Islamiska Shiasamfunden i Sverige (ISS) får man betala en medlemsavgift, också kallad uppbördshjälp
eller Moskéavgift. Avgiften går till betalarens lokala församling som anges i samtyckesblanketten.
Sedan februari 2017 är det möjligt att ge sin moskéavgift till trossamfundet ISS. Moskéavgiften är 0,7 procent av
betalarens beskattningsbara inkomst. Största delen av avgiften går till arbetet i den lokala församlingen.
Avgiften tas från betalarens inkomst precis som skatt och andra avgifter. Församlingen får medel regelbundet under
hela året, vilket gör det lätt att planera verksamheten.
Läs mer på www.shiasamfund.se
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”ETT FÅNG BLOMMOR” ÄR SNART UTE

”

Den profetiska
trädgården är omfångsrik

Imam Ali Islamic Center kommer
under januari 2021 publicera en
bok som innehåller traditioner
(hadither) på svenska och om ca
90 ämnen. Traditionerna är översatta av frilans imamen Hassanain Govani. Boken som innehåller 273 sidor ska gå att köpa från
församlingens bokhandel samt
via de stora bokshoppen på nätet.
Följande står att läsa om boken på
omslaget:
”Den shiamuslimska traditionen
kan uppvisa många och omfångsrika hadithsamlingar, med traditioner som återges från Profeten
(Gvhf), hans dotter Fatima
(fvmh) samt de tolv imamerna
(fvmd). Även sett till antalet
ämnen är listan lång. Att läsa samtliga dessa hadither kan te sig som

en kolossal uppgift för en vanlig
lekman, och än svårare är det att
tillgodogöra sig ilm al-rijaal, den
vetenskap som utvecklats för att
avgöra vilka hadither som är
autentiska. Samtidigt är det viktigt för den troende att bekanta
sig med denna rikedom och källa
till visdom. Haditherna innehåller viktiga moraliska bud och
lärdomar, värdefulla ingredienser i den jordmån i vilket vi odlar
det goda livet. Publikationen som
du håller i din hand utgör ett av
många försök att samla något av
den visdomen i kompakt format –
och en av tidigaste på det svenska
språket. Den profetiska trädgården är omfångsrik, och ur den
lägger Imam Ali Center ödmjukt
fram Ett fång blommor”.

Jullovet och berättelser om våra Profeter och Imamer
Salam alla snälla vänner!
Nu har vi snart hängt med varandra i ett år. För nu är jullovet
äntligen här! Det nns en massa olika saker man kan hitta på
under lovet. Att vara ute i naturen och se på allt det na som Gud har
skapat, kan vara en bra idé att göra som familjeaktivitet. Läsa böcker
och lära sig om något man tycker är intressant eller roligt är en annan
idé. Har ni prövat att läsa spännande berättelser från våra Imamer och Profeters
liv? Vet ni var man kan hitta berättelser från våra Profeters liv? Jodå, det nns
många berättelser i Koranen. Det är ju faktiskt en profet som många tänker på
under den här månaden.
Vet ni vilken profet det är? Helt rätt! Profeten Isa. Han kallas för Jesus på
svenska. Det är hans födelsedag som många rar nu under julen. Det nns
ett kapitel i koranen som berättar hur Profeten Isa föddes och vem hans mor
var. Profeten Isas mor heter heliga Meriam. Det blir Maria på svenska.
Jag hoppas ni får ett trevligt och roligt lov, kom ihåg att
använda lovet bra och försök lära er eller öva på en ny sak
så ni har något att berätta när ni kommer tillbaka till skolan!
December 2020- Nummer 44 - DM
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Månadens hadith: Imam Ali (fvmh):
Var generös, men inte slösaktig; var sparsam, men inte snål.

Ur Rosengå rden:
Ur Imām Alis (fvmh) predikan i vilken han beskriver muttaqīn

Svenska platser:

inte sin röst. Om någon åsamkar
honom orätt uthärdar han tålmodigt till
dess att Gud är Den som utkräver
hämnd för honom.
Han utsätter sig själv för svårigheter
medan [andra] människor upplever ett
välbeﬁnnande genom honom. Han
tröttar ut sig själv för sitt tillkommande liv, men utsätter inte andra för
besvär för sin egen skull.

(fvmh)

IMAM ALI I URVAL
ETT AXPLOCK AV
VÄLTALIGHET
OCH VISDOM
EN ANTOLOGI TILL MINNE AV IMAM ALI

Oversä ttning: Hassanain Govani

Källa: boken Imam Ali (fvmh) i urval.
ISBN: 978-91-87265-11-2

Han erkänner sanningen innan någon
lämnar ett vittnesmål mot honom. Han
försummar inte det som anförtrotts
[honom], och inte heller glömmer han
det han blivit påmind om.
Han gäckar inte [andra] med öknamn,
han åsamkar inte sitt grannskap någon
skada och inte heller känner han
någon glädje över [andras] missöden.
Han träder inte in i falskhet, inte heller
lämnar han sanningen.
Om han är tyst gräms han inte av sin
förtegenhet. Om han skrattar höjer han

Skidorten Åre

I fjällbyn Åre kan man åka skidor i totalt 89 nedfarter
i tre skidområden; Åre, Björnen och Duved.
Barn 0-6 år åker gratis, för ungdomar och seniorer
kostar liftkortet SkiPass ca 2000 kr och för vuxna ca
2500 kr för 8 dagar. Här har även många världscupstävlingar ägt rum.
Åre har ﬂertalet gånger blivit utsedd till en av de
bästa skidorterna i världen av internationella resemagasin. Hit kommer både barnfamiljer och mer
avancerade skidfantaster.
Skistar AB äger skidanläggningarna i Åre, Sälen,
Ve m d a l e n , n o r s k a H e m s e d a l o c h Tr y s i l ,
Hammarbybacken och St. Johann i Österrike.
Skistar hade intäkter på 2688 miljoner kronor år
2018/19 och 1322 anställda samma år. De fem
största skidanläggningarna i Skandinavien är Åre,
Sälen, Vemdalen, Hemsedel och Trysil.
Förutom att åka skidor i Åre under vintern kan man
även besöka Åre under sommaren, för att t.ex. cykla

downhill eller i Åre
Bike Park, vandra i
fjället och åka zipline.
Åre har aktiviteter för
alla året runt.
För den som vill vandra kan man ta liften upp på
fjället, och även yngre barn klarar av denna aktivitet.
Liftarna är endast öppna när det är högsäsong.
Observera att liftarna snabbt kan stänga om det blir
dåligt väder såsom stark vind eller åska. På Base
Camp, som är den högst belägna restaurangen i
Sverige, kan man sitta och äta god mat 1274 meter
över havet.
Vill man äta goda våﬄor 1420 m.ö.h. kan man ta sig
till Toppstugan, som är det högst belägna caféet i
Sverige. Nedanför fjället i Åre ﬁnns Åresjön, där
man kan ﬁska under både sommaren och vintern.
Här ﬁnns det rikligt med öring och röding. Via Åre
Fiske Samfällighetsförening kan man hyra båtar och
ﬂytvästar.

DAGENS MUSLIM FYLLER 4 ÅR
Det har nu gått fyra år sen
tidskriften Dagens Muslim startades.
Första numret publicerades i december 2016.

www.dagensmuslim.se
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