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DEN BÄSTA 

FÖREBILDEN Sid 2 ††



Tyvärr försöker de som har en 
negativ bild av islam att presen-
tera denna fina personlighet för 
människor på ett annat sätt. 

Av just denna anledning är det 
väldigt viktigt att vi ägnar en tid 
i vårt dagliga liv åt att bekanta 
oss mer och mer korrekt om 
Guds Sändebuds (Gvhf) karaktär.

Vad de himmelska religio-
nerna alltid har stoltserat 

med är att de påstår sig presente-
ra lämpliga förebilder, i form av 
profeter, för människornas 
utveckling. Men vad betyder en 
förebild egentligen och behöver 
vi en förebild? Om vi behöver 
det, hur kan vi då välja den bästa 
förebilden?

Det är naturligt att alla männi-
skor vanligtvis använder sig av 
en eller flera förebilder för att nå 
sina mål. Till exempel är van-
ligtvis stora och skickliga fot-
bollsspelare förebilder för 
någon som vill göra framsteg i 
fotboll. Även den som vill 
utvecklas inom ett vetenskap-
sområde väljer också forskare 
från det området i form av före-
bilder. Valet av dessa personer 
kan ske både medvetet och 
omedvetet. 

Om vi människor nu strävar efter 
att ha förebilder för tillfälliga 
arbeten som vi bara kan utföra i 
denna värld, hur kan vi då klara 
oss utan en lämplig förebild för 
nästa värld och livet efter döden?

Dåligt beteende ger upphov till 
att tro försvinner.” Imamen sa 
också: ”Om rättvisa etableras 
bland folket kommer alla att bli 
utan behov, och med Guds, den 
Allsmäktiges tillstånd kommer 
himlen att skicka ned sin försörj-
ning och jorden kommer att 
kasta upp sin välsignelse.”

Enligt Koranen är det bästa 
exemplet för en människa, 
islams ärade profet Muhammed 
(Gvhf). En titt på denna stora 
mänskliga personlighets liv, 
beteende och uttalanden visar 
också att han är den bästa perso-
nen som kan göra oss bekanta 
med moral, gott beteende och 
rättvisa. 

En bra förebild är som en lykta i 
mörkret och som gör oss mer 
bekanta med den väg vi går på, 
och gör oss trygga. 

Från en islamisk synvinkel är 
den bästa som kan presentera en 
lämplig och tillförlitlig förebild 
för oss utan tvekan vår Skapare. 
Han är den som känner oss bäst 
och som känner till våra minsta 
och största önskningar. 

Detta betyder att vår 
förebild för ett bra liv i 
denna och nästa värld 
måste vara någon med 
hög moral, ypperligt 
uppförande och rättvi-
sa. Utan tvekan måste 
Gud, som sänt oss 
Koranen, definitivt 
också ta itu med detta 
och presentera denna 
förebild för oss. I vers 
21 i kapitlet al-Ahzab 
läser vi: 

Islam menar att besittning av 
god moral, gott uppförande och 
rättvisa är bland de viktiga fun-
damenten i livet i den här värl-
den. Islams profet (Gvhf) sa: 

”Visserligen skickades jag för att 
föra moral till dess högsta nivå.” 
Och Imam Sadiq (fvmh) sa: ”

”I Guds Sändebud har ni visser-
ligen ett gott exempel - för den 
som hoppas på Gud och den 
Sista dagen och som minns Gud 
mycket.” 

Vem är den bästa förebilden?

Ledarartikel
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En bra förebild är som en 
lykta i mörkret 

”

han är den bästa 
personen som kan 

göra oss bekanta med 
moral, gott beteende 

och rättvisa

”

Bild ur film “Muhammad The Messanger of God”



Det är inte rimligt. Slöjan är en 
del av min identitet, den jag är. 
Jag kan inte bara lämna det.

Hej Ulf,
Jag heter Mona Ibrahim och är 
en 16 årig tjej som bor i Stock-
holm. Just nu går jag i ettan på 
gymnasiet, naturlinjen på Black-
ebergs gymnasium. Jag är som 
vilken annan svensk tjej som 
helst och jag bär slöja. 

Att en ung kvinna år 2019 få 
höra att det finns personer som 
vill begränsa tjejers val att få 
bära de kläder de vill. Att få höra 
att det finns män och kvinnor 
som vill förtrycka en genom att 

bestämma vad som är rätt och fel 
att ha på sig  gör ont. För det är ett 
förtryck. Det är förtryck att 
begränsa unga kvinnor från att ha 
på sig vad de vill. Det kanske 
finns tjejer idag som känner sig 
tvingade eller pressade till att 
bära slöja. Men de är i minoritet. 
Jag förstår att slöjan inte är alla 
kvinnliga muslimers självklara 
val. Men då får de söka hjälp ifall 
de är utsatta i hemmet. För ingen 
ska känna sig tvingad till något.  

För 4 månader sen gick jag i 
grundskolan. Om ett beslut då 
hade kommit ut om att slöjan är 
förbjuden i grundskolan hade jag 
blivit förkrossad. Vart skulle jag 
gå? Jag är född och uppvuxen i 
Sverige. Jag är väl ändå svensk? 
Jag firar svenska högtider och 
har svenska värderingar. Vad 
mer krävs för att klassas som 
“svensk”? Jag kan inte välja min 
etnicitet. Mina föräldrar är båda 
högutbildade, pappa civilingen-
jör och mamma överläkare. De 
arbetar, betalar skatt och bidrar 
till det svenska samhället, precis 
som vem som helst. Hur skulle 
de kunna släppa allt och flytta 
eftersom deras dotter inte kan gå 
i skolan längre? 

För några år sedan så bestämde 
jag mig av egen fri vilja att bära 
slöjan, det var inte några kon-
stigheter med det. Jag berättade 
för mina föräldrar, mina vänner 
och mina lärare. Mina vänner 
fick ställa alla frågor de ville och 
jag var glad att besvara dem. Jag 
har inget emot folk som inte bär 
slöja, eftersom att vi alla har ett 
eget val. 

Men jag valde slöjan eftersom 
att det är det som känns rätt för 
mig. Jag själv vill inte att vem 
som helst som går förbi mig ska 
kunna se mitt hår eller min 
kropp, eller ha möjligheten att 
kommentera hur jag ser ut. Utan 
jag vill kunna bestämma vem 
som får se mig och det har jag 
också rätt till. Det är min kropp 
och mitt val. 

Ett beslut om slöjförbud i grund-
skolan kan betyda att tusentals 
tjejer som väljer att ha slöja kan 
bli tvingad att ta av den! 

Jag hoppas verkligen, innan 
Moderaterna bestämmer något 
om slöjan, att de ska tänka om 
och om. 

Mona Ibrahim

Sådant beslut kan leda till otro-
ligt negativa och destruktiva 
konsekvenser, inte minst ännu 
mer polarisering i samhället.

Med vänlig hälsning

”Det finns personer som vill begränsa tjejers val”

Gästartikel

Människor idag behöver 
förstå vad islam står för 

”
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De levande miraklen efter 
Profeten Muhammed 

enna artikelserie star-Dtas i samband med års-
dagen för profetens 

födelsedag den 17:e av den isla-
miska månaden Rabie alawal 
vilken infaller 15:e november i 
år och fortsätter – om Gud vill - 
till nästa årsdag.  

Det finns andra levande mirakler 
som profeten lämnade bakom sig 
och som vi idag kan undersöka. 

Koranen, vilken uppenbarades 
under 23 år, påminner sina läsare 
att om den vore från någon annan 
än Gud själv skulle de ha funnit 
flera brister i den. Trots att verser-
na är uppenbarade vid olika 
omständigheter så finner vi Kora-
nen vara enhetlig i sitt budskap. 

Bland annat en moské som är 
bevarad i dagens Sanaa som 
byggdes cirka fyra år innan pro-
feten gick bort. Hur skulle man 
bygga den för att den skulle vara 
riktat mot Mecka?

Här må någon som tror sig vara 
insatt i Koranen att invända med 
att man hittar motsägande bud-
skap i detta verk som vi muslimer 
påstår vara Guds ord. Vad säger 
Koranen om en fråga som har för-
virrat filosofer och även teologer 
från olika religioner? Vissa verser 
talar ju om att vi har fri vilja därför 
har vissa muslimer, mutaziliter, 
trott att vi är oberoende varelser 
som har absolut fri vilja. Andra 
verser talar om att vi är determine-
rade därav tror majoriteten av 
muslimer att vi inte har något val 
alls. Därav frågan: Hur kan denna 
splittring vara möjligt när båda 
tror på en och samma Koran? 

Idag kan vi se hur exakt moskén 
är riktat mot Mecka. 

Ett annat enklare sätt att komma 
fram till profeternas sanningsen-
lighet är de mirakler med vilka 
Gud stödjer sina sändebud och 
visar att deras uppdragsgivare är 
Skaparen själv. 

Så vitt det är känt finns inga 
bevarade mirakler som profeter-
na genom historien har utfört. 
Det finns dock en del bevarade 
mirakler som visar vilken san-
ningssökare som helst att profe-
ten var sänd av Gud. 

Han skyddade inte endast sig 
mot sedeslöshet och olika kor-
ruptioner utan påverkade hela 
den arabiska halvön. Hans unika 
uppdrag vilket han lyckades med 
och hans hatfyllda motståndare, 
umyyaderna, visar att han var en 
helig människa som levde och 
dog för ett heligt uppdrag.

För somliga som vill förstå 
islam och profeten räcker det att 
kritiskt men öppen studera pro-
fetens bekräftade historia. Det 
tar inte långt tid för bedömare 
som inte är trångsynt att buga 
framför hans storhet. 

Det viktigaste miraklet är Kora-
nen vilken utmanar dess förneka-
re att komma med ett sådant verk 
eller åtminstone med ett kapitel 
som liknar den. 

Hur kunde en person som föd-
des i ett förstört samhälle, fylld 
av förtryck, korruption och vill-
farelser klara sig utan att påver-
kas negativt? Frågan blir mer 
intressant när vi dessutom får 
veta att han redan som femårigt 
barn levde föräldralös. 

Koranen rymmer många mirakel, 
den innehåller många historiska 
och vetenskapliga fakta som 
vetenskapen mestadels under 
1900-talet har bekräftat. 

Profeten Muhammed, Guds väl-
signelse vare med honom och 
hans rättmätiga efterträdare, 
visade många mirakler. Han lik-
som de tidigare profeterna ankla-
gades för att göra magi. Dessa 
mirakler avsåg väcka de som 
önskar vakna och blir som en 
tung last för trotsarna.

Att han förlät de mest aggressi-
va motståndarna som hade gjort 
allt för att döda honom och hans 
följeslagare visar för vilken 
betraktare som helst en obe-
skrivlig beundransvärd karak-
tär. Att dessa bovar, umayyader-
na, sedan kapar islam och styr 
muslimska världen och förvan-
skar profetens historia avslöjar 
deras obotliga ondska.

Profeten nämner platsen där mos-
kén får byggas och namnger ett 
berg och beskriver hur moskéns 
riktning i förhållande till berget 
skall vara. 

Det finns flera metoder som kan 
användas för att undersöka hur 
sanningsenlig en person är. Ju 
större information som perso-
nen erbjuder är desto viktigare 
är att vår tro på personen skall 
vara på stabila grunder. När en 
person meddelar att han är sänd 
av Gud med en lära som vi behö-
ver följa för att komma närmare 
vår skapare och uppnå lycka blir 
sanningsenlighetsfrågan enligt 
vårt förnuft livsviktig. 
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Vi har en fri vilja men är 
absolut beroende av att Gud 

skall förse oss med kraft

”

et som vi här vill betona Där att den som vill kan 
finna svaren på våra 

viktigaste och mest essentiella 
frågor i Koranen. Det räcker att 
man tar upp alla verser som rör 
ex. världens skapelse, männis-
kans natur, ledarskap, samhäl-
lens natur och utveckling.
Koranens utmaning till dåtiden 
och även nutidens araber att 
komma med ett sådant verk fort-
sätter eka, men syftade antagli-
gen inte på nyssnämnda särdrag 
utan på det unika språket som 
skiljer sig från profetens egen 
språkstil.                 
 
Artikeln fortsätter i nästa nummer. 

Svaret ges av Koranen själv: 
Och ni kan  inget vilja undanta-
get det som Gud, all världens 
Herre, vill (81:29). Denna och 
liknande verser presenterar ett 
unikt koncept samtidigt som de 
kombinerar tillsynes motstridiga 
verser. Vi har en fri vilja men är 
absolut beroende av att Gud skall 
förse oss med kraft, vilja och 
beslutsamhet att handla. (I en 
separat artikel kommer vi att 
behandla denna intressanta frå-
ga.) 

-Utträde från shiismen
Imam Sadiq (fvmh) anser att 
observering av moraliska prin-
ciper,  uppmärksamhet t i l l 
mänskliga artigheter och gott 
bemötande är bland den shiitis-
ka skolans egenskaper och anser 
det vara nödvändigt för de sanna 
shiamuslimerna och betonar 
distansering från dåligt beteen-
de. 

”Helt visst förstör dåligt uppfö-
rande handlingar såsom vinäger 
förstör honung.” 

Dåligt uppförande förstör alltså 
tron.

 I religiösa källor har det talats 
om de negativa konsekvenserna 
för skadligt och dåligt beteende 
så att folk ska visa större bety-
delse för gott beteende och hålla 
sig borta från dåligt beteende. 
Gällande detta har Imam Sadiq 
(frid vare med honom) hållt ett värde-
fullt tal som följer nedan:

Hans Excellens Sadiq (fvmh) sa:

Läs mer om Imam Jaafar Sadiq(fvmh) 

på www.imamsadiq.se

I en annan tradition har mening-
en ”helt visst förstör [dåligt upp-
förande] tron” använts. 

Han sa:

Därmed är dess fara väldigt stor, 
eftersom tron skapar grunden till 
mänsklighet och om den skadas 
kommer det att få allvarliga kon-
sekvenser.
Av denna anledning sa den Heli-
ga Profeten (Gvmh) följande när 
han informerades om en kvinna 
som dyrkade under nätterna och 
fastade på dagarna, men som 
hade ett dåligt beteende och irri-
terade grannarna med sitt språk: 
”Inget gott finns i henne. Hon 
tillhör helvetets folk.” ”Den som inte respekterar våra 

äldre och inte visar barmhärtig-
het mot våra yngre är inte från 
oss.” 
-Förstörande av handlingar

”Dåligt uppförande förstör tron”

:::



Forskning har dock visat att koppning inte är lämp-
ligt för personer med anemi och blodbrist.

Koppning (arabiska: hijamah) är en praxis som 
sedan länge har varit vanlig i traditionell 
medicin i Irak, Iran samt andra länder och 
som har använts av olika samhällsklasser. Koppning 
är en typ av blodtapp-
ning som används för 
att behandla vissa sjuk-
domar och har en sju 
tusen år lång historia 
och godkänns och 
betonas i islam. 

I traditionell och islamisk medicin delas koppning in 
i flera kategorier baserat på kroppsdelar:

Allmän koppning: Vid denna typ av koppning omfat-
tar koppningen området mellan axlarna och den 
tredje och femte bröstkotan. 

I islamisk medicin, hadither och återberättelser har 
denna typ av koppning kallats för gynnsam kopp-
ning.

Koppning utfördes i 
Makedonien omkring 
3300 år f.Kr., och på 
den tiden blev en 
läkare känd i relation 
till dennes erfarenhet 
a v  k o p p n i n g ,  p å 
sådant vis att om en 
läkare inte utförde det 
skulle den inte betraktas som en läkare. Koppning 
var först vanligt i iransk traditionell medicin och blev 
senare utbrett i andra länder. Vissa läkare i traditio-
nell medicin anser att just denna koppning är grun-
den för akupunktur i Kina.

Huvudkoppning: Området för denna koppning är en 
wajabs avstånd (ca 22 cm) mellan nässpetsen och 
hjässan. I denna typ av koppning måste man sitta 
med benen i kors. I traditioner kallas denna typ av 
koppning för räddande koppning.

Positionskoppning: Denna typ av koppning går att 
utföra på de områden på kroppen som har problem 
och baseras på läkarens bedömning och sjukdomens 
typ. Koppningen utförs alltså på en särskild position 
och kroppsdel.

Vilka typer av koppning finns det?

De mest lyckliga människorna är stora hjältar vilka 
tar hand om sitt inre och strävar mot perfektion sam-
tidigt som de genom en kärleksfull öppenhet mot 
sin omvärld eftersträvar att förändra sina medmän-
niskors liv mot det bästa.

Det gäller därför att vara en modig, vaken och 
insiktsfull individ som vet vad som man bör vara 
öppen för och vad man bör vara stängd och negativt 
mot. Det räcker dock inte att vara i detta försvars 
tillstånd. Den lycklige är en levande människa som 
förstår att vi är i rörelse och håller ständigt sin rörel-
se i rätt riktning. 

Varje blick på något som vi inte får se på är en pil 
från satan skjuten mot våra hjärtan. Och då är det vi 
själva som har låtit honom skjuta vi öppnade våra 
hjärtan genom ögats eller tankens port. 

Vi påverkas ständigt av det som vi ser, hör och gör, 
inte minst digitalt. Därför bör vi vara ständigt noga 
med vilka intryck man släpper i sitt inre och vilka 
intryck man gör på folk. Vi är ansvariga och skyldi-
ga att granska allt, eftersom vi påverkar och påver-
kas av vår omgivning. 

Man kan inte vara lycklig genom att vara svag, till-
bakadragen och inåtvänd, inte heller genom att vara 
öppen för allt och lättpåverkad och styrd av sin 
omgivning såsom ett löv blåses av en vind. 

Bekämpa ondskan i och utanför oss. Den som inser 
detta är öppen mot sin omvärld för att påverka och 
påverkas positivt och samtidigt stängd för det nega-
tiva som kan komma ut från en eller in i ens själ.

Samtidigt som vi måste vara medvetna om detta är 
det viktigt att inte glömma vårt gudagivna uppdrag, 
nämligen att uppnå perfektion genom att vara goda 
och sprida godhet. 

Det är viktigt att leva kyskt och inte låta ens blickar 
eller tankar riktas dit lustarna vill. 

Artikelserie

Hälsohörna 20
Vad är koppning?

 Lyckans hörna 21
Öppen eller stängd mot sin omvärld?
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Det är viktigt att 

leva kyskt 

”

De mest lyckliga människor är stora 
hjältar vilka tar hand om sitt inre 

”

Koppning är en 
typ av blodtappning 

”
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Profeten Muhammed (Gvhf)

Profeten Muhammed föddes i Mecka. Hans far var Abdullah ibn 'Abd al-Muttalib och 

hans mamma hette Aminah. 

Profeten Muhammed var känd för sin moral. 

Han var alltid snäll och visade alltid nt bemötande och respekt mot människor, även 

mot de som var mycket yngre än honom.

Jag vill berätta några av de naste sakerna som Profeten brukade göra för bar-

nen. Att ge presenter till barnen var något Profeten brukade göra, för att göra bar-

nen glada. Han brukade ställa sig upp för att hälsa på barnen, för att visa dem 

respekt. 

Med detta menar Profeten att även barn ska respekteras och älskas och att 

vuxna ska visa dem hur viktiga barnen är för dem.

VISA RESPEKT OCH ÄLSKA VARANDRA DÅ BLIR PROFETEN GLAD! 

Nyheter i korthet:

Migrationsverket: ”Tusentals ensamkommande 
som fått uppehållstillstånd enligt gymnasielagen 
ansöker nu om förlängning – antingen för att 
studera vidare eller för att försöka hitta ett jobb” 
skrev aftonbladet den 18 oktober.

BESLUTSSTOPP GÄLLANDE HASSAKAH
Migrationsverket ska 
tillsvidare inte fatta beslut i 
ärenden som rör sökande från 
Hassakah-provinsen i Syrien 
skrev Migrationsverket på sin 
hemsida.

SÅ BYGGER VI ETT STARKARE SVERIGE

”Statsministern Stefan 
Löfven i en debattartikel i 
aftonbladet: Nu står vi inför 
nya samhällsproblem som 
ska lösas. Brister i sjukvård, 
skola, pensioner och 
äldreomsorg, 
segregationen., klimathotet, 
klyftan mellan stad och 
landsbygd, gängbrottslighet 
och skjutningar. Det är 
problem som är fullt 
möjliga för oss att lösa – om 
vi gör det tillsammans”.

”Andreas Holmberg vigdes till biskop 
för Stockholms stift (svenska kyrkan) 
den 22 september 2019”, enligt svenska 
kyrkan.

KOSTNADERNA FÖR MIGRATION HALVERATS

Nya siffror från regeringen visar att 
kostnaden för migration och integration 
har mer än halverats under de två senaste 
åren. Sammanlagt handlar det om en 
minskning på cirka 30 miljarder kronor, 
enligt nyheter24.

ASHURA-MANIFESTATION I STOCKHOLM:

 ”Hundratals personer 
manifesterade i centrala 
Stockholm den 7 september 
i år i samband med minnet 
av Imam Husseins (fvmh) 
martyrium”, enligt 
imamalicenter.se

NY BISKOP TILL SVENSKA KYRKAN

TUSENTALS ENSAMKOMMANDE ANSÖKER 
                    OM FÖRLÄNGNING



Ur Rosengården:

Det finns en folksaga som säger 
att det finns ett odjur i Storsjön 
som vissa människor har sett, 
och det har talats om det så 
kallade Storsjöodjuret i flera 

hundra år. Det finns skriftliga 
källor från 1600-talet på att det 
finns ett odjur i sjön. Idag finns 
det till och med en observations-
plats i Svenstavik där det även 
finns webbkamerabevakning. 
Men fram tills idag har ingen 
kunnat bevisa odjurets existens. 
På museet Jamtli i Östersund 
finns det en egen utställning för 
Storsjöodjuret där personer som 
säger att de sett odjuret talar om 
deras möte med det. 

Sjön ligger på fjärde plats i 
landet med 1,25 km3 sett till 
reglerbar vattenvolym. Det 
finns flera öar i Storsjön, såsom 
Frösön och Isön. Sjön har en 
vacker omgivning, och man kan 
bland annat se fjällen när man är 
ute och åker båt på sjön. Om 
man vill kan man ta en tur på 
sjön med Ångaren Östersund, 
som är ett av Sveriges äldsta 
ångfartyg och mer än 140 år 
gammalt.

År 1894 bildades ett bolag som 
skulle fånga odjuret. Men år 
1986 fridlystes det, vilket 
innebar att det blev förbjudet att 
döda, skada eller fånga det, samt 
att ta eller skada dess ägg, rom 
eller bo. 
Den som vill veta mer om den 
legendariska varelsen kan 
vända sig till Jamtlis arkiv, som 
innehåller  en stor  mängd 
berättelser och tidningsklipp 
med mera.

Storsjön är en insjö som ligger i 
Jämtland, som är ett av Sveriges 
25 landskap. Den är Sveriges 
femte största sjö sett till yta på 
456 kvadratkilometer. 

Storsjön

Jag skall beskriva islam på ett sätt som ingen beskrivit den innan mig: islam är underkastelse, och 
underkastelse är visshet, och visshet är medgivande, och medgivande är bekräftelse, och bekräftelse är 
verkställande, och verkställande är handling.

Månadens hadith:

I Imam Alis (fvmh) ”munajat (åkallelse) i Kufa” läser vi bland annat följande:

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

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

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

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

Källa: boken Nahj al-balagha.
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Imam Ali (frid vare med honom) sade:

Svenska platser:

Om man vill kan man ta en 
tur på sjön med 

Ångaren Östersund

”
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