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Islam och våld 

 
Dagens khutba handlar om Islam och våld. Islam är en internationell religion som har kommit 
för att sprida barmhärtighet, harmoni och kärlek i hela världen. Detta påstående bevisas 
genom en mängd sanningar i Islam. 
Islam är emot slaveri. Enligt islamisk lag så ska en åttondel av Zakat gå till att befria slavar. 
Bilal Ibnu Rabbah (ra) var en orespekterad slav som behandlades illa innan han kom till 
islam. När han konverterade höjdes hans status och han blev en stor Sahabi. Abu Lahab var en 
högt stående person i Quraish. Han var farbror till Profeten (saas). Trots detta sjönk hans 
status pga. att han bekämpade Islam.  
 
Islam är emot all slags rasism och allt våld, både fysiskt och intellektuellt. Det finns inget 
bevis i historien på att muslimer någon gång har tvingat en by eller en stad att anta Islam. 
Allah säger i Koranen: ” Tvång skall inte förekomma i trosfrågor” 2: 256 
       
 Islam är en  barmhärtig religion. Det finns många exempel från Profetens (saas) liv som 
berättar om Hans barmhärtighet mot allt och alla.  
a) Profeten (saas) hörde en natt en katt som jamade. Han steg då upp från sin sovplats och 
gick för att ge katten vatten att dricka.     
 b) Vid ett tillfälle passerade en begravningsprocession förbi Profeten (saas). Han (saas) reste 
sig då upp av respekt. Sahaba blev mycket förvånade och frågade Profeten (saas) varför han 
gjorde så eftersom det var en jude som hade dött. Han svarade då: Är det inte en människa 
med en själ? 
 c) I krig är det enligt Islam ej tillåtet att döda barn, kvinnor, gamla och fredliga människor. 
Man får inte heller förstöra hus eller skördar och man måste respektera de religiösa i  kloster 
och låta dem dyrka vad de vill. 
 
 När Profeten (saas) återintog Mekka visade Han stor barmhärtighet med folket där. Det var ur 
denna stad som Han hade blivit utkastad av avgudadyrkarna. De hade tagit muslimernas 
pengar och torterat och dödat många muslimer. När Han kom tillbaka som en vinnare så höll 
han ett tal till folket och även de som hade behandlat honom illa. Han frågade dem vad de 
tyckte att Han skulle göra med dem. De svarade. –Vi hoppas att du gör gott, du är en generös 
bror och son till en generös bror. Profeten (saas) sa:- Gå, ni är fria! Även om Han kunde göra 
vad som helst med dem. För att Islam spreds inte med svärdet utan genom att människor fick 
kunskap om Koranen.  
 
 Sammanfattningsvis så är Islam emot våld, förtryck och orättvisa. Vi muslimer blev mycket 
ledsna när vi i tisdags hörde om den fruktansvärda händelsen i USA. Dessa hemska bilder på 
en terror som drabbade tusentals oskyldiga och som orsakade stor förstörelse gjorde oss alla 
bestörta och händelsen är helt oacceptabel enligt Islam. 
Detta är en händelse som skapar obehags känslor i hela världen.  
 
Islam och muslimer tog avstånd från händelsen och fördömde den från första stund. 
Massmedia är dock snabb att anklaga olika muslimska grupperingar innan man har börjat 
utreda det hela.  
Detta har gjort att Sionisterna i Israel nu utnyttjar händelsen för att attackera och anklaga 
Palestinierna. De har intagit Jeriko och dödat 13 samt skadat över 100 Palestinier i Jinin. 
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Tyvärr drabbas muslimer i många länder av anklagelser. I USA har muslimer och moskeer 
attackerats. Barn i Sverige vågar inte gå till skolan och muslimska kvinnor med sjal vågar inte 
gå ut av rädsla för att bli betraktade som sympasitörer till den hemska aktionen.   
 
Man får inte glömma att det finns många muslimer bland de döda och skadade. Muslimer är 
också offer i denna händelse. Det är farligt att generalisera och knyta en hel folkgrupp till 
terrorism och våld som i själva verket är utfört av en liten grupp okända terrorister. Vilka de 
är vet vi ännu inte.   
 
Slutligen så avskyr vi muslimer alla terrorattacker mot oskyldiga människor och vi fördömer 
alla attentat som dödar oskyldiga, muslimer och ickemuslimer.  
Islam är oskyldig till detta dåd och Islam tillåter inte sådana terrorattacker. 
 
Vi uppmanar alla muslimer att be salat ul Ghaib för de muslimska själar som dog i attacken.  
 
Vi ber också den svenska regeringen och hela folket att hjälpa de drabbade och kanske 
organisera blodgivning.  
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