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Vi tenderar sedan barndo-
men att jämföra oss med 

andra. Denna rotade drivkraft 
leder oftast till konkurrens och 
ibland tragiska konfrontationer.  
Vi jämför oss med andra eller 
med en vision som vi har och 
kämpar för att uppnå vårt mål. 
På grund av en med- eller 
omedveten konkurrens investe-
rar somliga sina liv för att bli 
rikare, mer muskulösa, besitta 
högre makt och positioner. 
Det är viktigt att vi, särskilt unga 
individer, får insikt i denna 
drivkraft för att kunna använda 
det på ett nyttigt sätt. Många 
unga hamnar inom kriminalitet 
just på grund av att de befinner 
sig i olämpliga miljöer och 
jämför sig eller det de har med 
felaktiga individer och ting. 
Somliga kvinnor kämpar för att 
få sina kroppar eller ansikten att 
se ut på ett visst sätt. Som 
muslimer tror vi att Gud är vis, 
därför söker vi efter visdomen 
som bör finnas bakom en sådan 
drivkraft som människan har. 
Vad är då visdomen bakom 
människans tendens att jämföra 
sig med och konkurrera mot 
andra? Varför denna drivkraft 
som oftast har lett till problem 
för individer och samhällen? 
När vi är insatta i islams anda 
samt syn på livet och människan 
får vi en djup bild av dessa 
intressanta och gudagivna 
drivkrafter. Då är inte längre 
jämförelse och konkurrens 
någon utrustning som skapar 
problem utan tvärtom något som 
underbygger och förstärker både 
människan och samhällen.
Islam uppmanar nämligen oss 
att jämföra oss med andra.
En jämförelse och tävling som 
resulterar i starka och harmonis-

ka samhällen och individer. 
Finns det verkligen en sådan 
jämförelse och konkurrens? Ja, 
inte nog med det, konkurrens på 
rätt sätt och plan skapar harmoni 
inom och mellan deltagarna och 
ger dem lycka. 

Den islamiska livsfilosofin lär 
oss att det finns två plan och sätt 
att jämföra oss med andra. Vi lär 
oss att jämföra oss och konkur-
rera med varandra. Uppmaning-
en är att konkurrera med varan-
dra om något som inte skapar 
avundsjuka, om något som är 
oändligt. Följande två verser 
sammanfattar ett viktigt bud-
skap:
Och tävla med varandra om er 
Herres förlåtelse  och ett 
paradis, lika vidsträckt som 
himlarna och jorden, som står 
berett att ta emot de gudfruktiga, 
de som ger åt andra såväl i 
välfärdens dagar som i tider av 
brist och som lägger band på 
sin vrede och förlåter sina 
medmänniskor - Gud älskar 

dem som gör det goda och det 
rätta - (3:133-134) 
Vi vill tävla, och vår Skapare lär 
oss vad det är som vi bör tävla 
om för att må bra. Vi lägger snart 
märke till att i en sådan tävling 
vill de som ligger före hjälpa 
dem som är efter att kunna 
komma ifatt dem. Vi är uppma-
nade att tävla om:

1. Herrens acceptans, närhet och 
förlåtelse. Varje troende blir 
glad när denne ser att ens 
medmänniskor kämpar för Guds 
närhet och upplever inte med-
tävlarna som något hot.

2. Om paradiset. Vi vill gärna att 
alla medtävlare skall komma till 
paradiset och uppnå de högsta 
positionerna. 

3. Att skänka av det som man har 
både i välfärd och nöd.

4. Att lägga band om vår vrede, 
kontrollera våra begär och 
förlåta våra medmänniskor. 

5. Göra det rätta och det goda 
mot våra medmänniskor.

Vi lägger enkelt märke till att vi 
inte endast känner oss ohotade 
n ä r  d e  o m k r i n g  s o m

Ledarartikel
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Hur förhåller vi oss till jämförelse och konkurrens? 

För att vi skall lyckas i 
vårt liv måste vi alltid 
jämföra oss med dem 

som är bättre

”
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Ledarartikel - Hadither

1. Profeten Muhammed (Guds välsignelser vare med 
honom & hans familj):

“Den troendes värdighets helighet är som dennes livs 
och egendomars helighet.”
La'ali al-Akhbar, vol. 5, s. 226

2. De troendes ledare Ali (frid vare med honom):

“Gör aldrig någonting som misskrediterar din 
värdighet och rykte. “
Fehrest-e Ghorar, s. 242

3. Imam Jafar Sadiq (fvmh):

“När äran förloras blir det svårt att samla in den!”
A'lam al-Din, s. 303

4. De troendes ledare (fvmh):

“Det är ett tecken på storhet att man offrar sina 
egendomar för att bevara sin värdighet.”
Fehrest-e Ghorar, s. 242

5. Imam Muhammed Baqir (fvmh):

“Det finns tre personer som inte har värdighet och 
ära: den följer sina begär och hittar på saker [i 
religionen], den tyranniska ledaren och den omora-
liska personen som offentliggör sin oanständighet.”
Qurb al-Asnad, s. 82

6. Islams noble Profet (Gvhf):

“Det kommer att finnas sjuttio tusen slöjor mot elden 
för den som försvarar sin broders värdighet och ära.”
Bihar, vol. 75, s. 253

7. Imam Ridha (fvmh):

“Gud kommer på domedagen att förlåta felstegen 
hos den som undviker att ärekränka muslimernas 
värdighet.”
Bihar, vol. 75, s. 256

8. De troendes ledare (fvmh):

“Rikta inte ditt rykte med pilarna från människors 
ord (din värdighet ligger i dina egna händer!).”
Nahj al-Balaghah, brev 69

9. Imam Jafar Sadiq (fvmh):

“Det är förbjudet för den troende att avslöja [en 
annan] troendes [brister och hemligheter].”
Osoul-e Kafi, vol. 4, s. 63

10. Islams ärade Profet (Gvhf):

“De första stegen för den som går för att leta fel och 
avslöja hemligheterna hos sin broder, kommer att 
vara i helvetet! Gud kommer att avslöja dennes 
hemligheter och fel för alla skapelser.”
La'ali al-Akhbar, vol. 5, s. 241
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Tio hadither om människans värdighet, enligt islam

tävlar mot oss om att göra mer 
gott, utan snarare tvärtom i en 
sådan miljö känner man sin trygg 
och harmonisk i ett idealiskt 
samhälle. Det är en tävling där alla 
är vinnare.
Uppmaningen är därför att göra 
oss mer medvetna om att vår 
älskade skapare har inbjudit oss 
till en tävling som vi hittills 
kanske inte riktigt tänkt på. För att 
vi skall lyckas i vårt liv måste vi 
alltid jämföra oss med dem som är 
bättre på denna front.
Hur skall vi då göra när det gäller 
det världsliga? Där uppmanar 
islam inte till asketism utan 
fokuserar på att inte bli ägda av 
vad vi tror oss äga. 

Utveckling som vi efterlängtar 
består inte i framgång i det världsli-
ga såsom karriär, dyrare bilar och 
liknande ting utan i något mycket 
viktigare. Om vi gör det kommer vi 
och våra ”konkurrenter” att må 
bättre, eftersom vi tävlar om något 
oändligt och gott, något som 
stannar med oss för alltid. 
Gud säger i Koranen: Och kasta 
inga [avundsamma] blickar på de 
stunder av jordisk lycka som Vi 
skänker några [människor] för att 
på så sätt pröva dem. Den lön Gud 
ger er [i evigheten] är det bästa och 
det som består  (20:131).
Vi är varnade från att avundas vad 
andra har. Detta eftersom en sådan 

jämförelse och således konkurrens 
kommer att utmatta oss. Det är 
synd för den som kan tävla om stor-
heter och vinna oskattbara ting att 
istället tävla om världsliga ting som 
inte gynnar ens eviga liv utan kan 
lätt bli en belastning för en. 

Låt oss därför hjälpas åt att vara 
delaktiga i denna stora tävling och 
få så många medtävlare som helst 
att bli engagerade i denna gudomli-
ga tävling.

Vi är varnade från att 
avundas vad andra har

”



D Magens uslim Artikel

å uppdrag av regeringen Phar brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) skapat ett kun-

skapsunderlag om islamofobiska 
hatbrott i Sverige med syfte att 
kartlägga brottens karaktär, vilka 
de utsatta är samt vilka konse-
kvenser de islamofobiska hatbrot-
ten får. Detta är ett led i regering-
ens arbete i att förebygga arbetet 
mot islamofobi och rasism.
I rapporten har ett hundratal 
anmälningar från åren 2016–2018 
analyserats och intervjuer har 
genomförts med privatpersoner, 
representanter från olika muslim-
ska organisationer och personer 
inom rättsväsendet.  
Rapporten visar att Islamofobi är 
ett aktuellt problem som utbreder 
sig alltmer i samhället. Brås hat-
brotsstatitstik pekar på en dubble-
ring av identifierade anmälda 
islamofobiska hatbrott i Sverige. 
En ökad trend av islamofobiska 
hatbrott syns även i Europa och 
Storbritannien.  Det finns ett antal 
olika faktorer som bidrar till den 
ökade islamofobin runtom i värl-
den, där den mediala porträtte-
ringen av islam och muslimer spe-
lar en väsentlig roll. Islam och 
muslimer skildras som en grupp 
som samhället måste avvärja sig 

ifrån då de upplevs vara ett hot soci-
alt, politiskt, ekonomiskt, kulturellt 
och religiöst. Mediaporträtteringen 
är med och skapar avstånd och grup-
pering mellan ”vi” och ”de” och 
målar upp muslimer som förtryck-
ande, våldsverkande terrorister. 
Bilden av ”den normala muslimen” 
lyser därmed i sin frånvaro i både 
medierapporteringen samt i studier 
och forskning.
Islamofobin manifesterar sig bland 
annat i vardagsrasism, mikroaggre-
sioner, diskriminering och hatbrott 
och sker på offentliga platser. 
Förutom attacker mot privatperso-
ner utsätts även moskéer, försam-
lingslokaler och mataffärer som 
säljer halal-kött för hatbrott. Mest 
utsatta är de som beskrivs vara syn-
liga identifierbara muslimer vilket 
ofta drabbar kvinnor som bär slöja. 

Det framkommer ingen större skill-
nad i anmälningsstatistiken mellan 
kvinnor och män. Dock finns det en 
könsskillnad i var respektive kön 
blir offer för brotten. Män anmäler 
fler brott som sker på arbetsplatsen 
eller vid anställningsintervjuer 
medan kvinnor uppger utsatthet i 
offentliga miljöer som exempelvis 
affären eller på bussen. 

Islamofobiska hatbrott 
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Bilden av 
”den normala muslimen” 

lyser därmed i sin 
frånvaro i både medie-
rapporteringen samt i 
studier och forskning

”

en nyutkommen rapport från BRÅ
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Gärningspersonerna beskrivs inte 
tillhöra någon specifik samhälls-
klass, kön eller ålder. De islamo-
fobiska hatbrotten förekommer 
således i alla samhällslager, dock 
kan en överrepresentation bland 
män och äldre urskiljas.
Konsekvenserna av islamofobis-
ka hatbrott ser olika ut. I rappor-
ten skildras både direkt negativa 
konsekvenser samt konsekvenser 
som har en långsiktig inverkan i 
de drabbades liv. Oro, rädsla, 
depressioner, sjukskrivningar 
och identitetskriser framställs 
som vanligt förekommande bland 
de utsatta. Islamofobin beskrivs 
även ha direkt negativa konse-
kvenser på makronivå, där 
samhället riskerar högre segrega-
tion och demokratiunderskott då 
det kan leda till att muslimer 
avstår från att engagera sig 
politiskt.  Utanförskap, polarise-
ring och bristen av stöd från 
majoritetssamhället betraktas 
även vara skadligt för både 
privatpersoner och samhället.  
Islamofobin  krymper religions-
friheten och anses därmed riskera 
hota grundläggande mänskliga 
rättigheter för muslimer då det 
hindrar den fria religionsutöv-
ningen.
Benägenheten att anmäla de 
hatbrott som man utsätts för visar 
sig vara lågt. Detta beskrivs 
delvis bero på att hatbrotten har 
en låg uppklaring. 
Ett antal olika åtgärder presente-
ras för att stävja och förebygga 
förekomsten av islamofobiska 
hatbrott och förekomsten av 
stereotypiska och negativa 
föreställningar om islam och 
muslimer i stort. Bland de presen-
terade åtgärderna i rapporten 
framkommer kontakt och sam-
verkan som fundamentalt mellan 
muslimska församlingar och 
samhällsaktörer för att öka 
tryggheten och säkerheten. 
Då en hel del islamofobiska 

attacker sker ute på nätet presen-
teras även förslag om polispatrul-
lering i digitala miljöer med syftet 
att förebygga hatbrotten. 
Vidare identifieras även en 
kunskapslucka och ett forsk-
ningsbehov för att hitta åtgärder 
som motverkar islamofobiska 
hatbrott. Utbildning och enhetlig-
het inom rättsväsendet är andra 
faktorer som presenteras i rappor-
ten som väsentliga för att kunna 
hantera och fördela resurser till 
rätt instanser som kan ta hand om 
hatbrotten. Förbättring av bemö-
tandet för de utsatta, tydlig 
kommunikation och tillgänglig-
het anses vara medverkande 
krafter i att fler utsatta ska våga 
anmäla. Som förslag lyfts interre-
ligiösa dialoger och informa-
tionsmaterial att ge till utsatta 
fram. 
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Hatbrotten 
förekommer således 
i alla samhällslager

”
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mam Ali ibn Musa Ridha (frid Ivare med honom) är shia-
muslimernas åttonde Imam, som 
tillhör Guds Sändebuds (fvmh & 
hf) rena familj och är den åttonde 
efterträdaren till den Helige Pro-
feten (fvmh & hf).

Den Helige Ledaren fick i ansvar 
att vara shiamuslimernas Imam 
och ledare vid 35 års ålder, och 
han levde samtidigt som de abba-
sidiska kaliferna, som utsatte 
Imamen för många svårigheter 
och bekymmer. Till slut martera-
des han utav den abbasidiske 
kalifen Ma'mun vid 55 års ålder. 
Hans helgedom ligger i staden 
Mashhad i Iran och räknas tillhö-
ra en av världens största pilgrims-
mål.

I denna text kommer vi kortfattat 
att fokusera på en av de viktiga 
händelserna under Imam Ridhas 
(fvmh) liv. Denna händelse hand-
lar om Imamens (fvmh) utvan-
dring från Medina till Merv i Kho-
rasan. Denna utvandring ägde 
rum i samband med den abbasi-
diske kalifen Ma'muns befallning 
och tvång, och det finns många 
böcker och traditioner om dess 
detaljer. Men det som är viktigt 
och som är fyllt av andlighet är 
hans sätt att utvandra på och de 
händelser som ägde rum för Ima-
men (fvmh) på vägen. Var än Ima-
men stannade på vägen till Merv 
erhöll den platsens invånare 
många välsignelser. Bl.a. passe-

rade Imamen staden Neyshabur. 
Många människor som hade hört 
nyheten om Imamens ankomst 
till Neyshabur (eller Neyasha-
pur) kom allesammans för att 
välkomna den Helige Ledaren. 
Vid detta ögonblick tog två lärda 
män, som hade memorerat profe-
tiska traditioner, tillsammans 
med otaligt många andra grupper 
bland kunskapssökare och tradi-
tions- och kunskapsförmedlare 
tag i riddjurets betsel och sa:

”Å store ledare, å son till de nobla 
Imamerna! Vid dina rena fäders 
och stora förfäders rätt ber vi att 
du visar ditt glada ansikte och 
förmedlar en tradition från dina 
nobla fäder och din nobla förfa-
der, Guds Profet, för oss så att det 
blir en minnesgåva för oss.”

Imamen beordrade att färdmed-
let skulle stanna, och folkets 
ögon lyste upp av att se Imamens 
välsignade ansikte. Folket blev 
väldigt glada av att få se den Heli-
ge Ledarens magnificens, på 
sådant vis att vissa började gråta 
utav extrem förtjusning, och de 
som var nära honom pussade 
Imamens färdmedel.  Ett ofant-
ligt buller ekade över staden på 
sådant vis att stadens stormän 
med hög röst sa åt folket att vara 
tysta så att de kunde få höra en 
tradition från den Helige Leda-
ren. Efter en stund blev folket 
tysta och Imamen dikterade då 
nedanstående tradition, ord för 
ord, från hans ärade far, från hans 
rena förfäder, återberättat från 
Guds Sändebud, återberättat från 
Gabriel från den Prisade och Upp-
höjde Sanningen, Gud:

”Meningen: ”Det finns ingen gud 
utom Gud”, är Mitt fort. Alla som 

säger det har gått in i Mitt fort, 
och den som går in i Mitt fort 
kommer att vara säker från Min 
bestraffning.” Sedan sa Imamen: 
”Men detta har villkor, och jag 
själv är ett utav dessa villkor.”

Denna tradition talar om att 
bland villkoren för erkännandet 
med meningen: ”Det finns ingen 
gud utom Gud”, som är mono-
teismens grundläggande funda-
ment i religionen, är att bekänna 
Imamens ledarskap och att lyda 
och acceptera Imamens uttalan-
den och handlingar eftersom han 
utsetts av Gud, den Upphöjde. I 
själv verket anser Imamen att 
monoteismen är villkoret för att 
räddas från Guds bestraffning, 
och att monoteismens villkor är 
att acceptera förmyndarskapet 
och ledarskapet.
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Imam Ridha (fvmh) viktiga berättelse i Neyshabur

Abbasidiska kaliferna 
utsatte Imamen för 

många svårigheter och 
bekymmer

”
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Att lyda och acceptera 
Imamens uttalanden och 

handlingar 
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Salam mina vänner!

Sommarlovet är här. Det är varma soliga dagar, lek, bus och 

glass som väntar.  Vad kan vi hitta på av all den tid vi har? 

Vi kan tänka på att både ha kul samtidigt som vi gör bra saker 

under dagen. 

Bra saker kan vara att tänka på Gud. Man kan tänka på Gud när 

man är ute och leker eller tar en promenad i skogen. Man kan då leta 

efter na saker som Gud har skapat.

En annan bra sak kan vara att göra något Gud tycker om. Som att öva på att vara 

snällare mot mamma och pappa. 

En tredje bra sak är att träffa sina muslimska kompisar. Till exempel att besöka 

moskén. Då kan man tänka på att påminna varandra om att göra saker som Gud 

tycker om. 

Och sist men inte minst så är det ju viktigt att vi har roligt och leker för det ger ju oss 

energi att göra allt det andra, eller hur?

Sommarlov

Abu Ja'far Muhammad ibn 
Ali ibn Babawayh Qummi, 

även känd som Sheikh Saduq och 
Ibn Babawayh är en av pionjärer-
na inom hadith-vetenskapen och 
en av de berömda personligheter-
na i den islamiska världen. Han 
steg upp som en stjärna på himlen 
av återberättelser och rättsveten-
skap år 918 e.Kr. (år 305 AH) i den 
heliga staden Qom. Denna rätt-
slärdes födsel sammanföll med 
början på den tolfte Imamens 
(fvmh) tredje ombud Hussein ibn 
Ruhs ställföreträdarskap.

Sheikh Saduqs far Ali ibn al-
Hussein ibn Babawayh Qummi 
var en av islams stora rättslärda, 
och levde samtidigt som Imam 
Hassan Askari (fvmh) och Tidens 
Imam och respekterades av Ima-
merna. I ett brev som Imam Has-
san Askari (fvmh) skrivit till Ali ibn 
Babawayh refererade Imamen till 
honom med ord som “den betrod-

de sheikhen” och “min jurist”. 
Sheikh Saduqs far föddes i Qom 
och levde där, och han lämnade 
också världen i samma stad. 
Sheikh Saduqs far skrev nästan 
tvåhundra böcker under sitt myck-
et välsignade liv.

Även Sheikh Saduq själv har 
lämnat efter sig mycket värdeful-
la böcker. Den lärde Sheikh Tusi 
har gällande detta skrivit att 
Sheikh Saduq skrivit trehundra 
böcker. En av de mest kända böck-
erna han skrivit är ”Man la yah-
duruhu al-faqih”, som är en av De 
fyra böckerna (berömda shiamuslimska 

hadith-samlingar) och innehåller ca 
6000 hadither angående olika 
ämnen. En annan bok han skrivit 
är 'Ilal al-Sharayi' som handlar 
om de islamiska reglernas filoso-
fi. En annan bok heter Kamal al-
Din wa Tamam al-Ni'mah och 
handlar om bevisning om Imam 
Mehdis existens och hans långa 

f ö r d o l d h e t . 
Andra kända 
böcker  t i l l-
h ö r a n d e 
honom heter 
K i t a b  a l -
Tawhid,  a l-
K h i s a l ,  a l -
Amali, 'Uyun 
al-Akhbar al-Ridha och Madinat 
al-'Ilm.

Ca år 991 e.Kr. (381 AH) lämnade 
den store och noble lärde Sheikh 
Saduq världen efter ett välsignat 
liv på lite över 70 år, och begrav-
des i staden Rey i nuvarande Tehe-
ran i närheten av Shah Abd al-
Azims helgedom.

Sheikh Saduq; Shiiternas store hadithförmedlare på 900-talet

S
h
ik

h
 S

a
d
u
q
s 

b
e
g
ra

vn
in

g
sp

la
ts



Ur Rosengården

Gröna Lund, den äldsta nöjesparken 
i Sverige (sedan 1883), ligger på 
vackra och natursköna Djurgården i 
Stockholm. “Grönan” har  31 
åkattraktioner och mycket annan 
t i vo l i unde rhå l l n ing  fö r  a l l a 
åldersgrupper. Här kan man åka i 
bland annat karuseller, sju olika 
typer av berg-och dalbana, radiobilar 
och tekoppar. 
Några av de åkattraktioner som finns 
heter Twister, Bläckfisken, Eclipse, 
Ikaros, House of Nightmares och 
Nyckelpigan. Av säkerhetsskäl 
måste man vara minst 140 cm lång 
för vissa attraktioner, men det finns 
många attraktioner för alla längder 
och åldrar.
En av de mer kända attraktionerna 
heter Fritt Fall, som är bland de 
högsta fria fallen i Europa. I Fritt Fall 
hissas man sakta högt upp i luften för 
att sedan åka ned snabbt i “fritt fall”. 
Från 80 meter upp i luften faller man 
nedåt i en hastighet på 0-100 km/h på 
ca 3 sekunder.

Säkerheten kommer i första hand på 
Gröna Lund. Alla attraktioner 
genomgår kontroller och godkänns 
varje år av ett kontrollorgan utsett av 
svenska staten. Alla attraktioner 
kontrolleras även dagligen av 
nöjesparkens egna tekniska per-
sonal. Det går bra att ta med sig mat 
o c h  p l a s t fl a s k o r ,  m e n  i n t e 
glasflaskor. Mer om vad man får och 
inte får ta med sig finns att läsa på 
Grönans hemsida (gronalund.com).
På grund av tivoliområdets placering 
på natursköna Djurgården och med 
utsikt över havsviken Saltsjön finns 
det mycket grönska och natur i 
nöjesparken. År 2024 ska det finnas 
träd och växter på en fjärdedel av 
mark- och takytorna. Längs vattnet 
ska det finnas en parkliknande 
karaktär med många träd.
Just nu kostar inträde till Grönan 310 
kr, och för att komma in på Grönan 
och åka obegränsat antal åk under en 
dag kostar det 445 kr.

Gröna	lund	–	Sveriges	äldsta	tivoli

Månadens hadith

Medlem i :www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m 2017-2020

Profeten Muhammed (Gvhf):

Svenska platser

Du som är En, den Ende, den Självständige!

Den som inte har avlat, och inte blivit avlad;

och som inte har någon som är Hans like;

och som inte har någon livsledsagerska;

inte heller finns det någon med Honom som delar 

[Hans] bördor ;

inte heller har Han tagit sig en rådgivare;

inte heller behöver Han någon stödjare;

inte heller finns det med Honom någon gud 

utöver Han Själv!

Det finns ingen gud utom Du;

Du är ansenligt högt Upphöjd över vad förtryck-

arna yttrar om Dig

Ur åkallan Mashlul:

Källa: Biḥār al-Anwār vol. 104 s. 95

Källa: Boken ”Imam Ali i urval”  
ISBN: 978-91-87265-11-2 

Översättning: Hassanain Govani

IMAM ALI I URVAL
ETT AXPLOCK AV 

VÄLTALIGHET 

OCH VISDOM

(fvmh)

EN ANTOLOGI TILL MINNE AV IMAM ALI 

O� versättning: Hassanain Govani
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