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Efter attacken mot al-Aqsa moskén och Gazaremsan:

“Kränkningar mot religiösa platser fördöms”



ttackerna under de Asenaste dagarna mot 
Gazaremsan och al-

Aqsa-moskén, följt av början 
på ett nytt krig mot oskyldiga 
civila palestinier, har blivit en 
omdiskuterad och viktig fråga i 
nyhetsmedierna.

Frågan om Palestina och dess 
ockupation är inte ny. Vi har 
läst om detta i nyheter och 
medier i årtionden. Många 
civila oskyldiga människor bl.a 
barn och kvinnor har dödats, 
fördrivits och blivit hemlösa på 
grund av ockupationsmakten. 
Många barn har blivit föräldra-
lösa och många föräldrar har 
förlorat sina barn. 

Al-Aqsa-moskén är en av de 
mest viktiga moskéerna för 
muslimer, bl. a. för att den har, 
innan Kaba, varit muslimers 
böneriktning ( ). Denna qibla
helgedom ligger i al-Quds, 
internat ionell t  känd som 
Jerusalem. Följarna av alla de 
tre stora abrahamitiska religio-
nerna hyser ett särskilt värde 
för denna stad, eftersom staden 
rymmer heliga platser för 
respektive religion.

Det anfall som ägde rum den 8 
maj, då extrema bosättare gick 
in i  al-Aqsa-moskén och 
vanhelgade moskén och dess 
bedjare, är utan tvekan en 
olycklig och oacceptabel 
attack. Kort därefter invadera-
de israeliska soldater moskén, 
något som ledde till samman-
drabbningar där flera hundra 
palestinier och även några 
israeler skadades. 

Under dagarna efter denna 
attack såg vi en ökning av 
spänningar, på sådant vis att 
attacken förvandlades till en ny 
konfrontation och krig mellan 
Israel och Palestina.

Extremisternas vanhelgande 
av al-Aqsa-moskén, följt av 
israeliska styrkors attack och 
skadandet av de bedjande, är 
handlingar som måste fördö-
mas. Respekt för religiösa 
platser som moskéer, kyrkor 
och synagogor etc. får inte 
äventyras på grund av olika 
konflikter. Det minsta man kan 
göra är att fördöma dessa 
attacker.

Det är det internationella 
samfundets och regeringars 

plikt att vidta praktiska åtgär-
der för att förhindra att sådana 
attacker repeteras. 

Det som vi tyvärr med all sorg 
bevittnar är att Israel ignorerar 
internationell lag och flera av 
FN:s resolutioner. 

Palestinafrågan är komplicerad 
och kan betraktas från olika 
perspektiv. Somliga palestinier 
har sedan 1948 eller 1967 fått 
leva i exil i väntan på att kunna 
återvända till sitt land. Motsat-
sen är israeler som flitigt bryter 
mot flera FN:s resolutioner 
bl.a. 242 som ålägger dem att 
dra tillbaka från Palestina som 
de ockuperat 1967, resolution 
497 om Golanhöjderna, eller 
resolution 194 beslutad år 1948 
vilken ger palestinierna rätten 
att få återvända till sitt land. Vi 
behöver med andra ord varken 
vara muslimer eller palestinier 
för att känna medlidande och 
ansvar mot dessa utsatta 
medmänniskor.
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Efter attacken mot al-Aqsa moskén och Gazaremsan:

vi har olika drivkrafter 
och impulser 

”

“Kränkningar mot religiösa platser fördöms”

Palestinafrågan är 
komplicerad 

”
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Ledarartikel - Uttalande

Problemet är att vi inte ser några 
konkreta åtgärder mot alla de 
överträdelser som Israels armé 
begår mot palestiniernas rätt. 
Under de senaste dagarna har 
israeler utfört flera hundra 
flygräder mot det belägrade 
Gazaremsan. Hör vi någon 
makthavare tala om praktiska 
åtgärder för att stoppa attackerna 
mot oskyldiga civila människor.

Bland dem som talar om interna-
tionell lag och mänskliga rättig-
heter vägrar många att tala om att 
Israel måste en gång för alla sluta 
med sin nonchalans och tillämpa 
FN:s resolutioner. 

Att Sverige under 2014 erkände 
Palestina som en stat, är ett bra 
och viktigt steg men ej tillräckligt 
när det gäller frågan om Palestina 
och dess ockupation. 

Faktum är att många har vänt 
palestinierna ryggen.

 Palestinafrågan är en skamfläck i 
mänsklighetens historia. Män-
skligheten kommer någon gång 

att vakna till och känna ansvar 
mot de ca sju miljoner exilpales-
tinier, vars fäder deporterades 
från sina hem. FN, kommer då 
verkligen att vara förenta natio-
nerna, först när nationer åtmin-
stone bryr sig om sina medsys-
kon. Under en sådan dag kommer 
Quds, Jerusalem, fredens stad, att 
få vara fredens stad, där judar, 
muslimer och kristna lever i fred 
med varandra, såsom de tidigare 
gjort.      

många har vänt 
palestinier ryggen

”

Bilder på några barn som dödats 

i det pågående kriget mot Ghaza:

I samband med terrorattackerna mot en flickskola i Kabul i Afghanistan, där mer än 80 personer dog och tiotals 
personer skadades, publicerade Imam Ali Islamic Center i Järfälla ett uttalande som fördömde attackerna. 

I Guds Namn

Imam Ali Islamic Center i Stockholm fördömer starkt den brutala och fega terroristattacken mot flickskolan 

Sayed ul-Shuhada i västra Kabul, som dödade mer än 80 personer och skadade tiotals andra.

Utan tvekan kommer dessa omänskliga attacker under den heliga månaden Ramadan inte bara att inte avskräcka 

det hedersfulla och motståndskraftiga folket i Afghanistan i kampen mot terrorism och i strävandet efter landets 

utveckling, snarare kommer de också att öka andan av enhet och solidaritet bland dem.

Samtidigt som detta center uttrycker sympati och står med det kära folket i Afghanistan, 

ber centret till Gud den Upphöjde att Han förlåter martyrerna i denna sorgliga händelse 

och att Han skyndsamt botar de skadade.
Imam Ali Islamic Center

Stockholm
9 maj 2021
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Bebisen Omar - 
Den enda familjemedlem som överlevde 
attacken i Ghaza - Hans föräldrar och 
bror 11 år mördades.

Ido 5 år från Ghaza

Nadeen 16 år gammal från Ghaza

Tala 11 år från Ghaza

Yara 9 och Rola 5 år från Ghaza

UTTALANDE
Fördömande av terroristattackerna mot 
flickskolan Sayed ul-Shuhada i Kabul
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mam Ali ibn Musa Ridha (frid vare med honom), Iäven känd som Aba al-Hassan, är shiamuslimer-
nas åttonde Imam (ledare). Imam Ridha (fvmh) 

föddes år 765 e.kr i staden Medina och hans mor var 
Najma Khatun. Han blev martyr i regionen Tus (idag 
Mashhad, Iran) år 818 e.kr i händerna på abbasidka-
lifen Mamun.

Imam Ridhas (fvmh) vilostad är en helig plats för alla 
shiamuslimer, och enligt en rapport som publicerades 
2019 reser mer än 25 miljoner människor till denna 
plats varje år.
Den 23 juni i år sammanfaller med Imam Ridhas 
(fvmh) födelsedag. På grund av detta har vi valt ut fem 
hadither från honom:

Imam Ridha (fvmh) sa:
“Må Gud förbarma sig över en tjänare som återupplivar vårt ärende, lär sig vår kunskap och undervisar 
människor om det. Om folk visste om skönheten i våra ord skulle de följa oss.”
(Ma'ani al-Akhbar, s. 180, nr. 1)

Imam Ridha (fvmh) sa:
“Den som anser sig tillhöra oss och inte lyder Gud är inte från oss!”
(Safinat al-Bihar, vol. 2, s. 98)

Imam Ridha (fvmh) sa:
“Försök dela upp er tid i fyra delar:
1 - En tid för att åkalla Gud
2 - En tid för att tjäna levebröd
3 - En tid för att umgås med bröder och betrodda personer som berättar era brister för er och älskar er 
innerligt.
4 - En tid för tillåtna njutningar
Med den fjärde delen får ni förmågan att utföra de andra tre delarna.”
(Fiqh al-Ridha (fvmh), s. 337)

Imam Ridha (fvmh) sa:
“Om du gråter för Hussein kommer Gud att förlåta alla dina 
synder då tårarna rinner över dina kinder.”
(Amali, vol. 44, s. 286)

Imam Ridha (fvmh) sa:
“Gud kommer på domedagen att ta bort sorg från hjärtat 
hos den som tar bort en troendes sorg.”
(al-Kafi, vol. 2, s. 200)

Fem hadither från Imam Ridha (fvmh)
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Islams syn på 
giftermål

Giftermål är den första 
byggstenen i bildandet 
av familj och naturligt-

vis även samhället. Mängden 
tanke och reflektion kring detta 
påverkar samhällets framsteg 
eller tillbakagång, uppgång eller 
nedgång. Giftermål har många 
effekter och resultat såsom 
sexuell tillfredsställelse, förök-
ning och generationers överlev-
nad, mänsklig perfektion och 
utveckling, lugn och ro, kyskhet 
och mycket annat.
Av denna anledning har islam - i 
form av en himmelsk skola - inte 
bara ansett det vara en älskvärd 
och helig handling utan har även 
starkt rekommenderat det för 
ungdomar. Varje äktenskap har 
sina egna speciella mål, men 
bland dessa är vissa mål mindre 
värdefulla och mindre viktiga och 
således inte beständiga och kan 
inte garantera parets lycka för 
alltid eller ens under lång tid. 
Vissa är hedervärda och viktiga 
och därför bestående. Därmed 
bör äktenskapet tänkas igenom 
med hänsyn till dessa mål.

Giftermål är en bidragande orsak 
till att man räddas från ensamhet 
och är en orsak till generationers 
överlevnad. Att avstå från det kan 
ge upphov till beteendemässiga 
avvikelser och ibland fysisk 
ohälsa. Därmed är den bästa och 
högsta välsignelsen – enligt islam 
- för varje man och kvinna att 
bilda en familj.

Det är osannolikt att det skulle 
finnas någon skola bland olika 
skolor och religioner som disku-
terat lika mycket om giftermål 
som religionen islam har gjort. 
Enligt Guds religion, islam, är 
äktenskap rekommenderat och 
betonat och har presenterats som 
en av profeternas (frid vare med 
dem) traditioner. En ungdom som 
underkastar sig det, är i själva 
verket lyckosam och i harmoni 
med skapelsen. Enligt islam är 
giftermål ett heligt förbund som 
bygger på speciella regler, seder, 
traditioner och lagar.
Det finns många ungdomar som 
träder in i äktenskapslivet med 
förutfa t tade meningar  och 
drömtankar, och som vill skapa 
grunden för ett hälsosamt cen-
trum genom slump och chans. 
Detta trots att det är som att lägga 
grunden för en byggnad på en 
svag och skakig mark som inte 
kommer att vara en säker plats att 
bo på, om man ingår äktenskap 
utan ett noga genomtänkt syfte  
och metod.

Familjen har länge varit centrum 
för all form av social och fokuse-
rad rikedom för skapande och 
utveckling av personligheter. 
Dess öde och liv beror på samhäl-
lets öde och liv, och dess roll för 
ett samhälles enhet och storhet är 
extremt grundläggande. Därmed 
kan en sådan viktig angelägenhet 
inte betraktas med vårdslöshet 
och nonchalans. 
Människan har behov i livet som 
måste tillgodoses, och precis som 
hon behöver mat, medicin, kläder 
och bostad är hon också i behov 
av att tillfredsställa sina sexuella, 
intellektuella och moraliska 
behov.

Enligt islam är giftermål 

ett heligt förbund 

”

Människan har behov i 
livet som måste 

tillgodoses

”
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abir ibn Abdullah al-Ansari, Jfödd ca år 607 e.Kr. i Medina, 
var en lojal och framstående kom-
panjon till islams ärade profet 
Muhammed (Guds välsignelser 
vare med honom & hans familj) 
och de fem första felfria Imamer-
na (frid vare med dem). 

Jabir är bland annat väldigt känd 
för att ha förmedlat många hadit-
her från den Helige Profeten 
(Gvhf). Han återberättade många 
hadither, bland annat den kända 
Lawh-hadithen som innehåller 
namnen på de tolv shiaimamerna 
(fvmd), samt de kända haditherna 
Ghadir, Thaqalayn, Radd al-
Shams och Sadd al-Abwab.

Jabir deltog i det andra förbundet 
till Profeten (Gvhf) vid al-
'Aqabah tillsammans med 70 
andra Medinabor innan utvan-
dringen/hijra hade ägt rum. Han 
var då den yngsta personen bland 
dem alla. Han deltog i många krig 
under Profetens (Gvhf) tid och 

han närvarade även i Imam Alis 
(fvmh) armé i Siffin-kriget.

Under tragedin i Karbala då 
Guds Sändebuds (Gvhf) dotter-
son Imam Hussein (fvmh) och 
hans följeslagare dödades av 
umayyadkalifen Yazids armé, 
var Jabir en gammal man och han 
närvarade inte under massakern. 
Efter att Jabir hade hört att den 
tredje Imamen Hussein (fvmh) 
hade blivit martyr reste han till 
Karbala tillsammans med sin 
student 'Atiya ibn Sa'd al-'Awfi.

Enligt den store lärde Sheikh 
Tusi var Jabir Imam Husseins 
(fvmh) första pilgrim och han 
kom till Karbala den 20 safar 
samma år som Imamen blev mar-
tyr. Pilgrimsfärden ägde alltså 
rum 40 dagar efter Imam Hus-
seins (fvmh) martyrskap under 
ashura (den 10 muharram), och i 
nutid besöker miljontals musli-
mer Imam Husseins (fvmh) hel-
gedom i Karbala varje år under 
arbain (40 dagar efter ashura). 
Det har rapporterats att Imam 
Husseins (fvmh) familj nådde 
Karbala under de dagarna som 
Jabir var där, och att de sörjde för 
Imam Hussein (fvmh) tillsam-

mans.

Jabir besökte Martyrernas mästa-
re Hussein (fvmh) som om han 
var en pilgrim under vallfärden 
hajj eftersom han hade hört från 
Profeten (Gvhf) att varje steg han 
tog för att besöka Martyrernas 
mästare (fvmh) har belöningen 
för flera hajj och umra.

Jabir gick bort ca år 697 e.Kr. (78 
AH) och blev ca 90 år gammal. 
Bland Profetens (Gvhf) kompan-
joner var Jabir den sista personen 
som lämnade världen.
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Jabir ibn Abdullah aL-ANSARI
”Den mångårige kompanjonen och Karbalas första pilgrim”

känd för att ha förmedlat 
många hadither 

”
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Salam mina vänner!

Snart är det sommarlov. Men vi har fortfarande några veckor kvar i skolan. 

Det kanske är så att man längtar väldigt mycket till sommarlovet. Men vi glömmer 

ofta bort att det är väldigt viktigt att gå i skolan för att lära oss ny saker.

I skolan lär vi oss läsa, räkna, lösa problem och många andra saker. 

Visste ni att Profeten Muhammad och våra 12 Imamer många gånger sagt att det är 

jätteviktigt att vi lär oss ny saker som är bra för oss? 

Därför är det bra om vi tänker på att göra vårt bästa i skolan och med de läxor vi får 

med oss hem så att vi lär oss nya saker som vi kan använda för att bli bättre 

muslimer och människor. Då gör vi både mamma och pappa och vår Profet och 12 

imamer stolta över oss.

Använd nu sista tiden i skolan till att göra ditt bästa och tänk på att det är något som 

gör Profeten och våra 12 imamer glad!

Att lära sig nya saker

Hjälp gärna Sukaina att hitta sin borttappade bok!

BarnD Magens uslim
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Ur Rosengården

I Skåne ligger Lunds domkyrka, 
som har lockat besökare sedan 
1100-talet e.Kr. Skåne var danskt 
fram tills år 1658 då det blev 
svenskt i samband med freden i 
Roskilde. Föregångaren till Lunds 
domkyrka uppfördes ca år 1050, 
och ett brev daterat till år 1085 är 
det äldsta föremålet som hittats i 
domkyrkan.
Under stolarna i koret, där altaret 
finns, har man hittat lappar med 
text på latin och danska från 1300-
talet fram till 1500-talet. På dessa 
lappar har det skrivits kritik, 
kärleksdikter och ordspråk m.m.
Besökare bemöts av bilder på 
bland annat lejon,  björnar, 
elefanter, drakar, fåglar, änglar, en 
bäver och en enhörning. Det finns 
många bi lder  at t  t i t ta  på i 
domkyrkan. Alla bilder har 
någonting speciellt att berätta om. 
Många av dessa figurer har 
hämtats från Gamla testamentet. 
Den mytologiska enhörningen 
s y m b o l i s e r a r  s k ö n h e t  o c h 
oskyldighet. Den kan även vara en 
symbol för Jesus Kristus. Draken 

är en symbol för ondskan. 
Detta talar om att det ständigt 
pågår en kamp mellan godhet och 
ondska, kärlek och hat i världen. 
Ett lamm som bär på segerfanan 
har även avbildats i domkyrkan. 
Det finns många olika tolkningar 
om vad lammet gestaltar, bland 
annat att det symboliserar den 
lidande tjänaren och fattiga 
förtryckta människor.
Kyrkklockorna har ljudit under 
flera århundraden i domkyrkan. 

Dessa kyrkklockor har ständigt 
kal la t  folk  t i l l  andakt  och 
gudstjänst. Kyrkan har varit, och 
är det än idag, en plats för böner, 
sorg, glädje, reflektion och 
tacksamhet för kristna. Kristna 
männ i skor  genomgår  dop , 
konfirmation, giftermål och 
begravingsceremonier i kyrkan. I 
kyrkan sker det bibelläsning och 
predikning, men det sjungs även 
sånger och psalmer och spelas 
musik.

Lunds	domkyrka

Snålhet är en skamfläck; klenmod är en brist; fattigdom hejdar den intelligente från [att framföra] sitt 
argument; och den medellöse är en främling i sin egen stad.

Månadens hadith
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Imam Ali (fvmh): 

Svenska platser

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?

Min Herre, O min Herre!

Du är den Generöse,

och jag är den snåle

– är det någon annan än den Generöse

som förbarmar sig över den snåle?

Min Herre, O min Herre!

Du är Den som helar,

och jag är den drabbade

– är det någon annan än Den som helar

som förbarmar sig över den drabbade?

Ur den viskade åkallan från moskén i Kufa:

B
ild
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