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Jerusalems status i Islam

Av: Dr Abdel Haleem Eweis, professor i Islamisk kultur samt historia.

För att förstå Jerusalems status i islam måste man referera till grundläggande källor i islam, vilka är 
Koranen och profetens tradition (sunnah).

Det finns flera verser i koranen som indikerar Jerusalems status i islam, speciellt kapitlet Al-Isra´ 
(den nattliga resan), första versen, där profeten Muhammed (saw) höjdes upp till himlen under året 
621 e.kr:

STOR är [Gud] i Sin härlighet, Han som under natten förde Sin tjänare från den heliga Moskén till  
den fjärran böneplatsen, vars omgivningar Vi har välsignat, för att visa honom några av Våra 
tecken; Han är Den som hör allt, ser allt. (17:1)

Profeten sade därtill, ”res till tre moskéer, al Haram moskén (i Mecka), min moské (i Medina) samt 
Al-Aqsa moskén (i Jerusalem)”. Profeten (saw) sade också, ”bön i Al-Haram moskén är värd 
100 000 böner, i min moské 1000 böner och i Al-Aqsa 500 böner”. I en annan incident under 
profeten tid frågade en av profetens följeslagare Abu Dharr (må Allah vara nöjd med honom), 
”vilken moské byggdes först”? Profeten svarade, ”Al-Haram”. ”Och sen”, frågade Abu Dharr. ”Al-
Aqsa moskén”, svarade profeten. Abu Dharr frågade vidare, ”Hur många år mellan dem”? Profeten 
svarade, ”40 år”. I en annan hadith rapporterar Abu Umama Al-Bahily att profeten (saw) sade, ”de 
finns en grupp muslimer som har rätten på sin sida och överlägsna sin fiende tills Allahs order 
kommer”. När profeten tillfrågades vart dessa finns svarade han, ”i Jerusalem och kring Jerusalem”. 

Dessa texter visar klart att Al-Aqsa moskén är en viktig plats hos profeten (saw), muslimernas 
första böneriktning, en av de tre heliga moskéer som ska besökas, den andra moskén som byggdes 
på jorden och en helig plats där goda gärningar multipliceras och synder förlåts.

Pågrund av dess helighet samt status anser muslimer att Jerusalem är en helig och välsignad plats. 
De förberedde sina hästar för att besöka denna plats, de påbörjade sin piligrimfärd från denna plats, 
och de har tagit hand om denna plats genom historien. Den andra rättfärdiga kalifen Omar ibn Al-
Khattab började sin piligrimfärd från Al-Aqsa, vi Yamrud lket Sa´ad ibn Abi Waqqas, ledaren i Al-
Qaessia slaget, Abdullah Ibn Omar, Abdullah Ibn Abbas samt Mahmoud ibn Al-Rabe´ Al-Ansari 
Al-Khazraji och gjorde (må Allah vara nöjd med dem). Därtill besökte många följeslagare och 
islamkunniga al-Aqsa och vissa av dessa stannade där pågrund av dess helighet vilket ledde till att 
Jerusalem hade en stark ställning inom Islamisk kultur samt ideologi. Vissa av dessa följeslagare 
och islamkunniga var Obeidah ibn Al-Jarrah[1], Safia bint Huyay (en utav profetens fruar), Muad 



ibn Jabal, Bilal ibn Rabah (profeten böneutropare som vägrade fortsätta kalla till bön efter profetens 
bön tills Jerusalem öppnats), Iyad ibn Ghneim, Abdullah Ibn Omar, Khaled ibn Al-Waleed, Abu 
Dharr Al-Ghifari, Abu Al-Darda Eweimer, Ubadeh ibn Al-Samet, Salman Al-Farisi, Abu Masoud 
Al-Ansari, Tameem Al-Dary, Tameem Al-Dary, Umr ibn Al-A’as, Abdallah ibn Salam, Sa’id ibn 
Zeid, Murra ibn Ka’ab, Shaddad ibn Aws, Abu Hureira, Abdallah ibn Umr ibn Al-A’as, Mu’awia 
ibn Abi Sufian, Awf ibn Malek and Abu Jum’a Al-Ansari. Därtill besökte många följeslagare och 
stora islamkunniga Jerusalem och stannade där bland vilka vi finner Malek ibn Dinar, Oweis Al-
Qarny, Ka’ab Al-Ahbar, Rabe’a Al-Adaweya, Al-Awza’e, Sufian Al-Thawry, Ibrahim ibn Adaham, 
Muqatel ibn Sufian, Al-Laith ibn Sa’ad, Wakee’ ibn Al-Jarrah, Al-Imam Al-Shafe’e, Abu Ja’afar 
Al-Jarashy, Beshr Al-Hafy, Thawban ibn Yamrud[2], Thunoon Al-Masry, Salim ibn Amer[3], Al-
Sary Al-Saqty, Bakr ibn Sahl Al-Demiaty, Abu Al-Awam (böneutroparen i Jerusalem), Salama Al-
Muqdes Al-Dareer, Abu Al-Faraj Abdelwahed Al-Hanbaly, Al-Imam Al-Ghazaly, Al-Imam Abu 
Bakr Al-Tartoush, Al-Imam Abu Bakr Al-Araby, Abu Bakr Al-Jurjany[4], Abu Al-Hasan Al-Zahry, 
och många andra. Därtill besökte många kalifer Jerusalem såsom Umar Ibn Al-.Khattab, Mu
´awiyah ibn Abi Soufian[5], Abdil-Malek ibn Marwan, Umar ibn Abdelaziz, Al-Walid ibn 
AbdilMalek, Suleyman ibn AbdilMalek (som stannade där så länge att han funderade att ändra 
huvudstaden från Damaskus till Jerusalem), Abu Jaffar Al-Mansour, Khalif Al-Mahdi och många 
andra av Ayyobi, Mamlouki samt Ottomanska kalifer.

Följaktligen brukade flera kalifer tvätta Qoubat al-Sakhra och sprejjade den med goda lukter, bland 
dessa Al-Thaher Beibars[6], Al-Malek Al-Adel Zein Al-Deen Katbugha Al-Mansoury, Al-Malek Al 
Naser Moh´d ibn Qalawoon och hans bror Sultan Hassan, Al-Malek Al-Thaher Barqooq, Al-Malek 
Al-Ashraf Bersbye, Enal and Qaitbye, Sultans Suleiman Al-Qanouny, Mahmoud II, Abde-Majeed, 
Abdel-Aziz, Abdel-Hamid II samt många andra[7].

Slutligen kan det fastställas att det finns en intim relation mellan den heliga moskén i Mecka och 
Al-Aqsa moskén eftersom profeternas fader Abraham byggde Kaba i Mecka och begravdes i Al-
Khalil nära Jerusalem.

Muslimer – och inte Judar – har rätten att försvara Jerusalem

Muslimer tror väldigt starkt att Jerusalem och dess omkringliggande områden är heligt land som 
aldrig kan ges upp eftersom det är en del av den muslimska tron. Muslimer är de enda som tror på 
alla profeter från Adams tid till profeten Muhammed (saw). Det finns inte ett enda uttalande i 
varken koranen eller profetens tradition (sunnah) som berättar om några synder eller ogärningar 
som någon utav dessa gjort. Tillägg är den muslimska tron inte fullkomlig tills man tror på alla 
profeter[8]. Därtill är muslimerna förpliktade att försvara alla religiösa platser vart de än är eftersom 
muslimer är den bästa och mest hederliga nation som skapats bland mänskligheten[9]. Detta är 
sannerligen ett stort ansvar jämfört med judarnas attityd mot profeterna genom historien, de har 
beskrivit i koranen, samt i både gamla och nya testamentet som mördare av profeter, ormars söner, 
de förbannade och de förkastade eftersom deras misstro till många profeter. Pågrund av detta kan 
denna nation inte vara kapabel att ta sig an detta uppdrag.

Gud säger enligt judar, ”jag kommer att förstöra Jerusalem och Yahuda och kommer att ge de till 
deras fiende eftersom de hade ett bättre uppförande”[10] [11] samt, ”Gud har gjort detta folk blint 
för sanningen”[12]. Det har bevisats i bibeln att judarna mördade många profeter, bland dessa 



Hezeqial, Esh´ia Bin Amous, Ermia, Zachariah och hans son Yahya (Jonah)[13]. De försökte mörda 
både Jesus samt Mohammed (saw). Därtill står det i bibeln att profeten Jakob bestämde sig att 
utplåna kanaaniterna även om de trodde på judendomen[14] men detta är helt felaktigt eftersom 
detta aldrig skulle göras av en profet.

Talmud säger att alla nationer är förbannade förutom judarna, vilka är hederliga och har rätten att 
erövra allt icke judar har eftersom de förtjänar att mördas. Hur kan ett sådant folk förtros och ges 
uppdraget att skydda heliga platser? 

Muslimer har alltid sett Jerusalem som sin heliga plats som måste beskyddas eftersom den har 
samma heliga status som Mecka. Muslimer har aldrig glömt att de brukade be mot Jerusalem i 
islams tidigare period innan Allah beordrade muslimerna att ändra böneriktningen till moskén i 
Mecka. Det finns en moské i Medina som fortfarande har dessa två riktningarna (en riktar mot 
Jerusalem och en mot Mecka), denna moské heter Al-Qiblatayn moskén och är ett riktigt bevis för 
denna intima kontakt mellan Mecka och Jerusalem. Å andra sidan anser muslimer fortfarande att 
platser exempelvis där Gud pratade med Moses, där David och Salomon ångrade sig till Gud, där 
Isak bad sina söner begrava honom, där Jesus föddes, där Jesus pratade under sin tidiga barndom, 
platsen där han togs upp till himlen, där Maria dog[15], alla dessa anses som viktiga platser som ska 
beskyddas. Detta är en sann och uppriktig attityd hos alla muslimer gentemot Jerusalem och detta 
visar deras värdering och respekt för profeterna och deras heliga platser som en enorm historiskt 
och religiöst ansvar. Motsatt denna ädla attityd har judarna varit ohyfsade samt aggressiva mot alla 
profeter. De har ändrat och deformerad alla sanna läror och bibelns texter. Muslimer över hela 
världen känner detta ansvar eftersom muslimer har beordrats att försvara alla profeters arv och de 
måste kämpa mot varje judiskt försök att deformera och förfalska sanningen.
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