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lera rapporter uppmärksam-Fmar samhället på olika pro-
blem som blir mer markanta 
under Coronapandemin. Det för-
sta som många av oss tänker på är 
att dessa problem är orsakade av 
denna pandemi såsom lågkon-
junktur vilken i stort sett alla län-
der idag lider av. Det finns dock 
flera svårigheter som har blivit 
aktuella men som inte är orsakade 
av Covid-19. Depressioner, upp-
lösta relationer, våld i hemmet 
och flera självmordsförsök har på 
grund av pandemins konsekven-
ser kommit till ytan.

Vi har oftast lätt att försumma 
eller missa våra problem och behö-
ver genomgå olika prövningar 
som skakar om oss och visar oss 
vilka brister och svagheter som vi 
måste bearbeta och ta itu med. Ju 
mer stabilt inre vi har desto enkla-
re kan vi möta livets stora utma-
ningar.  

Ett av de mest centrala problemen 
som världens befolkning idag 
lider av är en djup identitetskris. 
Människan som är en nyfiken 
varelse och ivrigt vill få känne-
dom även om figurer i skönlittera-
tur är idag okunnig om sig själv. 
Vad och vem är jag egentligen? 

Vad är meningen med mitt liv? 
Ovisshet i existentiella frågor 
medför ångest och andra svårig-
heter vilka vi oftast, genom olika 
sysselsättningar, avleds ifrån. 

Den som söker sig till självmords-
linjen, vilken numera är övertrafi-
kerad, har kanske isolerats eller 
har  för lorat  underhål lande 
moment i sitt liv. 

När personen nu börjar tänka på 
självmord så innebär det inte att 
denne levde för det som individen 
nyligen har förlorat, t.ex. sina 
kontakter, yrke eller fester. Folk 
har hamnat i depression på grund 
av att de exempelvis förlorat sitt 
arbete och överväger nu själv-
mord. Innebär det att de levde för 
arbetet? Visar inte det oss att pro-
blemet fanns där men att det täck-
tes av arbetet eller den förlorade 
sysselsättningen i fråga? Proble-
met är antagligen en identitetskris 
och en livsfilosofi som inte riktigt 
besvarar våra djupa frågor. 

Det är därmed livsviktigt att ha en 
hållbar och harmonisk livsfiloso-
fi. 

Problemet som låter fler medmän-
niskor plågas, handlar inte endast 
om ovisshet i existentiella frågor 
utan är även ett socialt sådant. 
Många är inåtvända och öppnar 
varken sig för sina närmaste 
familjemedlemmar eller för and-
ra. Relationerna är kyliga och det 
behövs en del för att värma upp 

och för att få folk att känna sig 
stödda av varandra. 

Stora människor tänker ständigt 
på sin omgivning och de plikter 
som man bär mot sig själv och sin 
omvärld. Sådana individer är fyll-
da av genuin kärlek. Vi är skyldi-
ga att bli stora människor med 
stora hjärtan som vill sprida 
värme till en sval värld och kärlek 
till trötta själar. Den som saknar 
kärlekens fackla kan inte se något 
ljus för sig själv och inte heller 
kan denne upplysa något för and-
ra. 

Vid sidan av de plågor som denna 
pandemi har orsakat har den 
avslöjat många brister som vi 
behöver bearbeta. Den har också 
visat oss att i kristider åsidosätter 
de välvilliga sina tidigare tvister 
och förenar sig för att kunna för-
svara samhällen. 

Vi behöver verkligen mycket kär-
lek. De kärleksfulla kommer 
också att dö men deras kärlek 
fortlever inom många hjärtan. Låt 
oss be Gud att ge oss stora hjärtan 
som omfamnar våra medmänni-
skor, ju närmare de är oss desto 
viktigare och större är ansvaret 
gentemot dem.
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Problem of evil 
& God debate

Dr. Isa Jahangir
rättslärd och universitetslärare
Problem of evil

 Sh. Hassan Roushandel
ung rättslärd och hawzaföreläsare

God debate

Onlinekurs Start 16 juli, 19.00-21.00 Åldersgräns: 17+

På engelska

Kursen pågår under fyra torsdagar

16/7 23/7 30/7 6/8

För mer info och anmälan besök: imamalicenter.se 

Sista anmälningsdatum är den 15 juli 2020.

Annons:

”Det är oroväckande att de experter som intervjuas 

[i svensk media] har bristande kunskaper om muslimer och 

ofta har en negativ inställning till islam. 

Medierna ger en bild av hur verkligheten ser ut som vi inte 

alltid tycker stämmer, exempelvis diskussionen om 

förbudet att bära slöja. I en sådan viktig fråga anser vi att 

muslimska representanter borde få uttala sig”

DM:s Akil Zahiri till tidningen Syre (5 juni 2020)

Tackbrev till skolans rektor i Skurup

En del unga muslimer har valt att tacka Mattias Leidholm, 

tidigare rektor på Prästamosseskolan i Skurup. 

Han har den senaste tiden fått ta emot mängder med hat och 

hot. Orsaken är att han enligt media varit öppen med att han 

inte tänker implementera slöjförbudet på skolan. Han menar 

att det vore lagbrott. 

I brevets början står följande: ”Många svenska muslimer har 

följt händelserna i Skurup och vi vill med det här brevet 

tacka dig för att du gått emot beslutet att införa slöjförbudet 

på Prästamosseskolan. 

Ditt ställningstagande har tydligt markerat att vi i Sverige 

måste skydda vår demokrati och frihet och fortsätta vara ett 

föregångsland när det kommer till att värna om människors 

grundläggande rättigheter”. Initiativtagarna har börjat samla 

in underskrifter till brevet via hemsidan mittskifte.org . 
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Den 18:e juni 2020 (25:e shawal 
islamisk månkalander) var min-
nesdagen för imam Jaafar al-
Sadiqs bortgång. Shiamuslimer 
som följer tolv imamer efter pro-
feten kallas även för jaafariter, 
eftersom denne imam grundade 
det mesta av rättsvetenskapen 
som shiamuslimer följer idag. 

Han är även upphovsmannen för 
de två äldre sunnitiska rättssko-
lorna, den hanafitiska och maliki-
tiska, studerade hos honom. Ima-
men påverkade därmed hela den 
islamiska rättsvetenskapen, vil-
ken avser härleda vad Gud och 
profeten säger om de frågor som 
varje muslim kan möta i sin var-
dag. 

Eftersom imamen levde under 
slutet av umayyad-dynastin med 
många uppror och oroligheter 
och början av den abbasidiska 
dynastin, tog han vara på tillfället 
att sprida islams kunskaper. Han 
lärde inte endast ut rättsveten-
skap utan även andra kunskaper.  
Bland det som imamen lärde sin 
samtida och framtida människor 
kan vi finna följande:

1. Tolerans mot folk som var 
meningsmotståndare. Han disku-
terade lugnt med folk som förne-
kade världens skapelse. En gång 
besöks imamen av en sorgsen 
sh iamus l im känd  som a l -
Mufadhal vilken berättar om att 
han tappade sitt tålamod i en 
debatt om världens skapelse.  

Imamen uppmanar honom att 
komma tidigt morgonen därpå 
och börjar argumentera kring 

Guds existens och varför denna 
värld inte kan ha skapats av sig 
själv. Imam al-Sadiq (fvmh) 
accepterade även utmaningar om 
sådana diskussioner och lät sina 
lärjungar ta sådana debatter.  
Något som lär oss vikten av att 
möta kritiken intellektuellt och 
tålmodigt.  

2. Vikten av att muslimer kom-
mer närmare varandra och arbeta 
mot det som splittrar dem. Därför 
uppmanade han shiamuslimer att 
be bakom sunnisyskon och utlo-
vade stora belöningar av Gud för 
den som gör det. Viktigt att tilläg-
ga här att Koranen, profeten lik-
som imamerna lär oss att ha en 
vänlig förhållning till icke-
muslimer. Det finns många utta-
landen som uppmuntrar oss att 
undvika det som skapar en hätsk 
miljö. Sådana rekommendatio-
ner är viktiga att appliceras i en 
värld fylld av polarisering, split-
tring och aggression. 

3. Uppmanar shiamuslimer att i 
första hand predika med sitt hand-
lande och inte endast genom 
yttranden, samtidigt som man 
bör återberätta imamernas lärdo-
mar. Det leder till att människor 
kommer att följa imamerna. 
Detta implicerar också att han 
lärde att människan i sitt inre 
söker efter det goda. 

Han lärde att vi är skyldiga att 
manifestera islam i vårt liv på ett 
sätt som gör att folk pekar mot 
oss och säger: ”Dessa är al-
Sadiqs följare, han har verkligen 
undervisat dem väl”. Detta är 

något viktigt att ha i minnet och 
kämpa för i en värld där muslimer 
inte riktigt är ett gott föredöme 
alla gånger. 

4. Vi är pliktiga att hålla levande 
profetens lära och sedvänjor. Att 
inte leva för det världsliga och 
materiella utan för en andlig per-
fektion.  Vi behöver verkligen 
idag dessa rekommendationer då 
många muslimer är starkt påver-
kade av materialistiska värde-
ringar och livsstil. 

5. Det är viktigt att förstå samtida 
ifrågasättanden mot islam, lära 
sig hållbara svar och tålmodigt 
diskutera med meningsmotstån-
dare.

6. Hjälpa de behövande även om 
det är folk som ogillar en. Imam 
Sadiq (fvmh) liksom sina fäder 
brukade dela ut mat eller pengar 
till de fattiga, även om de var 
fientliga mot imamerna. 

När man läser profeten och de 12 
imamernas historia och vilka 
roller som de fyllde vid olika situ-
ationer, lär vi oss att vi ständigt 
måste vara uppdaterade och se 
vad det är vi idag är skyldiga att 
göra, denna lärdom kan alla ta del 
av. Varje människa är skyldig att 
ständigt fråga sig vad det är som 
människor omkring mig idag 
behöver och vad  jag kan erbjuda 
dem.
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Lärdomar från Imam Sadiqs 
personlighet

Läs mer om Imam Sadiq (fvmh)på

Imamsadiq.se
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Innehållet i boken handlar om moral, nivåer för spiri-
tuellt resande och uppförande och karaktärsdragen 
för tro. Den har delats in i hundra kapitel. Det finns 
olika åsikter om författaren till denna nobla bok. 
Vissa refererar den till Sheikh Zayn al-Din, känd som 
”den andre martyren”, vissa refererar den till Hisham 
ibn Hakam och vissa refererar den till Fudhayl ibn 
'Iyyadh.

De lärdas åsikter om denna bok är inte enhälliga. En 
grupp säger: ”Denna nobla bok är bland de bästa och 
mest omfattande shiitiska böckerna som finns. Ingen 
bok har nått oss med denna koncentration om gott 
uppförande, lagar och vetenskaper och som innehål-
ler ljuva moraliska aspekter, och samtidigt skrivits 
med ytterst tillförlitlighet.” Texten i boken indikerar  
dess autenticitet.

I denna bok har noggranna detaljer av läror, sanning-
ars hemligheter, moraliska ljuvheter, nivåer för spiri-
tuellt resande och uppförande och egenskaper för 
trons olika nivåer nämnts noggrant, forskarmässigt 
och djupt. Minsta svaghet eller vilseledelse syns inte 
bland dess meningar och innehåll. 

Det som är säkert är att denna bok är på den högsta 
nivån bland de vanliga böckerna tillhörande lärda, 
forskare och gnostiker. 

Således säger den kända shiitiska lärde Seyyed ibn 
Tawus: ”Det är nödvändigt att en resenär har med sig 
denna nobla bok, eftersom den är den bästa omfattan-
de och subtila boken som finns som hjälper männis-
kan i hennes resa till Gud och lär ut om den heliga 
religionen islams hemligheter och sanningar.” 

Här följer ett kapitel ur boken:

Imam Sadiq (fvmh) sa: ”Den som verkligen är uppta-
gen med att erinra sig om Gud är lydig, och den som 
är ignorant om Honom syndar. Lydnad tyder på väg-
ledning, och synd tyder på vilseledning. Roten till 
dessa två är åminnande av Gud och ignorans om 
Honom. Gör därför ditt hjärta till din tungas kompass 
(Qiblah) så att den inte utför någon rörelse förutom 
med hjärtats signal, förnuftets godkännande och trons 
tillfredsställelse, då Gud, den Upphöjde, är medveten 
om det du gömmer och tydliggör och det som finns i 
[människornas] bröst, och inte minst om tjänarnas 
uppenbara handlingar.

Var som sådan att det är som 
att din själ lämnat din kropp 
och att du förhörs och blir 
dömd på domedagen. Var inte 
ignorant om det som din Gud 
förpliktigat dig med genom 
Sina befallningar, förbud, 
löften och hot, och gör dig inte 
upptagen med någonting 
annat än det! 

Tvätta ditt hjärta med sorgens och rädslans vatten och 
kom ihåg Gud, den Upphöjde.

Hans åminnande av dig är oerhört mer magnifikt, 
finare, högre, fullständigare och äldre än ditt åmin-
nande av Honom, och innan du tänker på Honom tän-
ker Han på dig.

Nu när du förstått att Gud inte är ignorant om dig, 
uppenbarar sig en ödmjukhet, blygsamhet och kol-
laps. Precis härifrån kan du se Hans eviga generositet 
och vänlighet. Om din dyrkan och lydnad är mycket 
är det lite jämfört med Hans nåd och godhet. I detta 
fall blir din dyrkan vid Hans tröskel ren och uppriktig.

Varenda gång du är ignorant om Guds välsignelser 
och anser din handling vara stor kommer ögontjä-
ning, självbeundran, oförstånd och skepticism att 
drabba dig. Detta är att glömma bort Hans nåd och 
vänlighet och skapar inget annat än distans ifrån 
Honom och alienation gentemot Honom.

Åminnelse är av två typer; ren åminnelse som hjärtat 
följer med och sann åminnelse som accepterar Gud 
med de egenskaper som den läser, eftersom Guds 
Sändebud (fvmh & hf) sa [till Gud): ”Jag kan inte 
yttra eller räkna prisning av Dig. Du är precis så som 
Du prisat Dig Själv.”

Guds Sändebud (fvmh & hf) har inte angett någon 
mängd i sin kunskap och kännedom för att åminna sig 
om Gud, den Upphöjde. Således är det mer värdigt för 
andra vars position är lägre än Profetens (fvmh & hf) 
position att erkänna sin oförmåga. Därmed måste 
man veta att så länge Gud inte välsignar en tjänare 
med att åminna sig om Honom är den oförmögen att 
åminna sig och att komma ihåg Honom.”

”Lagens lykta”; en bok om moral, spirituellt resande och uppförande

Denna nobla bok är bland de bästa och mest 
omfattande shiitiska böckerna 

”
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Boken ”lagens lykta” (på arabiska Misbah al-Shari'ah) refereras till Imam Sadiq (frid vare 
med honom), som är den sjätte ledaren (Imamen) enligt den shiitiska rättsskolan.



De flesta av oss vidrör eller gnuggar ögonen 
flera gånger om dagen. Det finns olika 
studier som visar att människor vanligtvis vidrör 
ögonen två eller fler gånger om dagen. 

Majoriteten av dem gör detta för att känna lindring 
under ett ögonblick då ögonen vanligtvis irriteras av 
dammpartiklar, omedvetna om de skadliga och farli-
ga effekterna.

Infektioner

Våra händer kommer i kontakt med olika ytor varje 
dag. Oftast är händerna en stor källa till miljö- och 
mikrobiella föroreningar som orsakar olika infektio-
ner vid kontakt med våra ögon. Pekfingret absorberar 
den största mängden smuts och det finns en mycket 
stor sannolikhet till att det överförs sjukdomsalstran-
de bakterier i samband med att pekfingret kommer i 
kontakt med ögonen. Så tänk på konsekvenserna 
innan du gnuggar ögonen.

Skador och skråmor på hornhinnan

Ögonens försvarsmekanism är mycket enkel och 
exakt, med denna innebörd att försvarssystemet akti-
veras m.h.a. tårkörtlarna i samband med inträde av 
yttre partiklar vilket gör det möjligt att ta bort de främ-
mande partiklarna och göra ögonen rena. Om du 
gnuggar ögonen p.g.a. inträde av en yttre partikel 
(som dammpartiklar) kan du enkelt repa och skada 
hornhinnan med dina egna händer. I detta fall 
kommer du att ha en obehaglig och irriterande känsla 
under lång tid.

Förebyggande och försiktighet

Var alltid noga med ansiktets och ögonens hygien. 
Du kan tvätta ögonen två gånger om dagen med lite 
babyschampo och ljummet vatten. Detta hjälper avse-
värt till att fukta huden och ta bort damm och fett från 
ögonlocken.

Användning av ögondroppar (helst för engångsbruk) 
håller ögonens ytor ständigt fuktiga och minskar 
klåda, vilket vanligtvis beror på torra ögon eller 
dammpartiklar. Se till att du konsulterar din läkare 
innan du tar några som helst droppar eller mediciner.

Muslim ibn Aqil var barnbarn till Abu Talib och till-
hörde Bani Hashim-stammen. Under sin ungdom 
gifte sig Muslim med Ruqayya, och enligt en annan 
åsikt med Umm Kulthum, Imam Alis (fvmh) dotter. 
Ibn Qutayba har ansett att detta äktenskap förde med 
sig två söner som hette Abdulla och Ali. 

Under sin farbror Imam Alis (fvmh) kalifat hade han 
militära positioner i islams armé. Under Imam Has-
sans (fvmh) tid stod han till Imamens tjänst. 

Under Imam Husseins (fvmh) tid reste han till Kufa 
som Imamens representant och för att observera situa-
tionen och erhålla lojalitet från Kufas invånare, för att 
Imamen då skulle komma till Kufa om det fanns till-
räckligt med stöd. Han lyckades då få löfte om allians 
från 18 000 personer. I samband med att Kufas guver-
nör Nu'man ibn Bashir byttes ut och Ibn Ziyad tog 
över blev förhållandena svåra för Muslims rörelse och 
guvernören försökte undertrycka hans aktiviteter.

Muslim ibn Aqil fick gömma sig i staden Kufa då Ibn 
Ziyad letade efter rörelsens ledare. Ibn Ziyad samlade 
stadens ledarfigurer och fick dem att lyda honom 
genom hot och löften. 

Han skrämde folket och fick dem att lämna Muslim 
genom att skapa en atmosfär av rädsla och arrestera 
folk. Från 18 000 allierade med Muslim var det bara 
30 personer kvar vid solnedgången, och vid midnatt 
fanns inte en enda person kvar till hans stöd. 

När Ibn Ziyad fick reda på var Muslim befann sig 
sände han soldater mot Muslim, som stred mot dem 
ensam tills han blev arresterad. Ibn Ziyad beordrade 
sedan att de skulle hugga av hans huvud. Muslim ibn 
Aqil blev martyr under arafadagen den 9 dhi al-hijjah 
år 60 AH (680 e.Kr.). Muslim är känd bland shia-
muslimer för sin lojalitet, mod och tapperhet. 
Muslims grav ligger i Kufa, som är en stad i Irak.

Artikelserie

Hälsohörna 26
Gnuggning av ögonen och 
dess konsekvenser
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Muslim ibn Aqil – 
Imamens övergivne representant

Muslim ibn Aqil fick gömma sig i staden Kufa ”

Islamisk personlighet

Källa: Noor Eye Hospital



Salam alla vänner därute!

Den här gången har jag tänkt ta er på en resa genom Koranen.

Visste ni att koranen har 114 kapitel som kallas för Surah på arabiska. Varje kapitel 

har olika många verser (ayaat).

Koranens första kapitel (Surah) heter Surat al-Fatihah och den har sju verser.

Kapitlet al-Fatihah är ett speciellt kapitel i koranen. Kan ni gissa varför?

Jo, för att man läser den i de böner som vi muslimer ber varje dag.

Kapitlet al-Fatihah kallas också för surat al-hamd, som betyder tacksamhet. 

Man tackar Gud för att han är snäll mot alla människor. I kapitlet ber vi också Gud att 

hålla oss på den raka vägen som på arabiska heter sirat al mustaqim. 

En väg som de snälla går på. En väg som alla Profeter, imamer och de bra männi-

skorna gått på.

Barn

7

D Magens uslim

Upptäck Koranen

Kapitlet; al-Fatihah
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Så hur var det nu igen? Kan ni hjälpa mig att fylla i rätt svar?

Vad heter Koranens första kapitel?  ……....................…..

Hur många verser har Koranens första kapitel?  …….

Vad heter vägen alla bra människor gått på?  ……............….

Hur många kapitel finns det i koranen?  ……..



Ur Rosengården:

Ales stenar är namnet på en 
vacker fornlämning som 

ligger i Österlen vid Skånes syd-
kust.
 Fornlämningen är ett av de mest 
populära besöksmålen i Skåne. Det 
är en spännande och vacker plats 
som drar till sig människor varje 
dag under hela året. 
Fornlämningen är av typen skepps-
sättning (en stenkrets som har formen av 

ett skepp) och består av 59 stenar, och 
vardera sten väger ungefär 5 ton. 
Hela fornlämningen är ca 19 meter 
bred och 67 meter lång. Det är den 
största bevarade fornlämningen i 
Sverige.

Skeppssättningen byggdes under 
Vendeltiden (550-800 e.Kr), men det 
är möjligt att det skett begravningar 
på platsen innan det under järnål-
dern (ca 500 f.Kr. -1050 e.Kr.). Genom 
ett test med kol-14-metoden gjord 
på kol från en eldstad har det visat 

sig att platsen tydligen varit bebodd 
för 5300-5600 år sedan. 
Det finns en fantastiskt fin utsikt vid 
Ales stenar, då man kan se havet 
Östersjön därifrån som ligger 32 
meter nedanför. Därmed kan man 
se ut över den branta kusten och den 
danska ön Bornholm. Även naturen 
runt omkring är i sig värd ett besök. 
Området är rikt på djurarter, t.ex. 
finns det många olika fjärilar och 
fåglar som lever där.
År 1956 gjordes omfattande 
grävarbeten vid Ales stenar, utan 
vidare bevakning av arkeologer. 
Det är en av anledningarna 
bakom varför det länge 
funnits väldigt lite 
kunskap om Ales stenar. 
Men efter slutet av 
1980-talet har det 
gjorts flera 
arkeologiska 
undersökningar på 
platsen. Därmed vet vi 
mycket mer om 
fornlämningen idag.

Fornlämningen	Ales	stenar	–	Sveriges	största	skeppssättning

Ge välgörenhet och bota era sjuka med välgörenheten [al-ṣadaqaħ], för sannerligen skyddar välgörenhet 

från olyckor och sjukdomar, och den förlänger era livs såväl som ökar era goda gärningar [ḥasanāt]. 

Månadens hadith:

Ur åkallan Mashlul:

Medlem i :www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m 2017-2019

Guds budbärare, profeten Muhammed (Gvhf) sade:

Du som äger allt majestät och storsinthet!
Den Levande! Den som Upprätthåller [allt]!
Den Levande! Det finns ingen gud utom Du.
Du som är Den;
Den som ingen vet vad Den är;eller hur Den är;
eller var Den är; 
eller i vilken riktning Den är – utom Den!
Du som äger Herraväldet och de [himmelska] 
rikena!
Du som äger [all] styrka och makt!
Du som är Kung och Helig!
Du som är Fred och skänker trygghet!
Du som är Övervakare och Mäktig!
Du som Överlägsen och Förnäm!

Du som är Skapare och Alstrare [av alla ting]!
Du som är Formgivare och Välgörare! 
Du som är Förvaltare och Kraftfull!
Du som ger upphov och återför! 
Du som förgör [förtryckare] och är Kärleksfull!

Översättning: Hassanain Govani

Kanz al-Ummāl vol. 6 s. 371

Du som äger 
allt majestät och 
storsinthet!

En vacker plats som drar 
till sig människor varje dag
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Svenska platser:
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Obs! 

Dagens Muslim 

publiceras ej 

under juli månad.
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