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uds kärlek till människan Gär omfattande och mani-
festeras  bl.a. i de föreskrifter 
som Han ålägger sin älskade 
varelse och utgår från det som 
gynnar eller skadar henne. 
Riktlinjer som profeterna har 
kommit med är uppdelade i fem 
olika kategorier och omfattar 
människans samtliga eventuella 
handlingar. 
Påbjudna handlingar såsom 
bön, fasta, respekt mot föräldrar 
och sanningsenlighet. Männis-
kan är ansvarig att utföra dem 
eftersom de är viktiga och 
nödvändiga för människans 
utveckling. Den som ignorerar 
dessa kommer att drabbas av 
konsekvenser som manifesteras 
tydligast i livet efter detta. 
Rekommenderade handlingar 
såsom olika former av välgören-
het, koranrecitation, icke-
obligatoriska böner och fasta. 
Dessa är handlingar som är 
nyttiga och gynnar människans 
utveckling men dess övergivan-
de tillför henne inte någon 
skada. De som däremot utför 
sådana handlingar belönas och 
får stora välsignelser i detta 
såväl som i livet härefter. 
Tillåtna handlingar omfattar de 
flesta av tingen eller handlingar-
na som en människa kan göra. 
Dessa handlingar bär på varken 
positivt eller negativt värde 
eftersom de i sig är neutrala 
exempelvis såsom att promene-
ra, sova, prata etc. 
Motbjudande handl ingar 
omfattar handlingar som har 
nackdelar eller kanske leder till 
nackdelar. Ett exempel från 
denna kategori är skilsmäss. 
Profeten lärde att den mest 
avskydda handlingen som dock 

har tillåtits är skilsmässan. 
Varför har Gud tillåtit något som 
har nackdelar? Svaret är att det 
beror på att ett förbud mot 
skilsmässa skulle medföra en 
större skada mot familjerna och i 
slutändan samhället.   
Förbjudna handlingar rör sig 
om ting eller gärningar som 
skadar individen själv och 
ibland, direkt eller indirekt, även 
ens omgivning. Synder är 
därmed endast överträdelser 
mot det förbjudna eller trots mot 
den första, dvs. påbuden. 
Med denna bakgrund förstår och 
betraktar vi Guds föreskrifter, 
dvs. att de är till för att utöka 
genuina fördelar och minimera 
nackdelar för människan. 
Lägg märke till att det just är 
därför, i stort sett, samtliga 
föreskrifter kan förändras till 
och med till dess motsats. Det är 
förbjudet att äta fläsk men om 
människans liv hänger på att äta 
en bit från köttet ifråga då måste 
man rädda sitt liv genom att äta. 
Det är förbjudet att ljuga men 
om en oskyldig människas liv 
hänger på ens lögn då blir detta 
egentliga brott ett påbud. Att 
dricka vatten är tillåtet men 
förbjuds den stund det blir farligt 
för vår hälsa, exempelvis om vi 
har fått alltför mycket vätska i 
oss. Fastan är ett påbud men om 
läkaren säger att fastandet 
skadar exempelvis den med 
diabetes eller fostret, omvandlas 
detta heliga påbud till ett förbud.  
Islams föreskrifter omfattar bl.a. 
individens sociala såväl som 
privata liv. Kan vi förstå de 
nackdelar och fördelar vilka är 
upphovet och bakgrunden för 
var je  spec ifik  föreskr i f t? 
Faktum är att vi med förnuftets 

hjälp kan undersöka och förstå 
mycket av det som dessa lagar 
avser hjälpa människan med. 
Det är dock viktigt att betona att 
samtliga eventuella fördelar 
eller nackdelar som vi hittar med 
dessa lagar kommer iallafall att 
vara våra förhoppningsvis 
förnuftiga och välgrundade 
spekulationer. 

På fråga om svin vet vi att dess 
kött har trikiner och andra 
nackdelar som saknas i lamm-
köttet. Kan vi säga att det just på 
grund av dessa nackdelar eller 
faror som Gud har förbjudit 
fläsk? Det kan vi inte säga om 
inte Gud eller Hans sändebud 
har meddelat oss huvudmotivet 
bakom förbjudet. Det kan hända 
att fläsk inte endast är en risk för 
människans kropp utan även för 
dennes andlighet.   
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Grunden för Guds föreskrifter:

Människans välgång och eviga lycka

baktaleri normaliserar 
onda handlingar 
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När vi exempelvis ser på alkohol 
och vad det medför för skador för 
både den som dricker och exem-
pelvis personens familj och andra i 
omgivningen. Kan vi därmed tro 
att det är därför Gud har förbjudit 
den? Något kanske mindre tydligt 
är alkoholens skada på männis-
kans andlighet och personlighet då 
vi vet att rusdryck berövar männis-
kan dennes förnuftiga tänkande. 
Kan vi med dessa och andra 
nackdelar som rusmedel och 
droger medför tro eller till och med 
påstå att det just är därför som Gud 
har förbjudit dessa rusdrycker?
Ett annat exempel på en föreskrift 
som rör människans sociala liv är 
baktal. Baktal inom islamisk 
kontext handlar inte endast om att 
tillskriva någon frånvarande 

människa något felaktigt som 
personen inte har gjort. Det räcker 
inom islam att nämna något som 
någon frånvarande har begått 
samtidigt som vi vet eller misstän-
ker att den omtalade ogillar att bli 
kopplad till handlingen i fråga. 
Vi kan förstå att baktaleri normali-
serar onda handlingar som somliga 
har gjort och försöker dölja. Är det 
därför Gud förbjöd baktal? Gud 
fördömer baktal i Koranen och 
beskriver detta brott som om de 
delaktiga håller på att äta sin egen 
döde syskons lik. Avslöjandet av 
det dåliga som någon annan har 
gjort kommer att skada personens 
anseende i samhället och sålunda 
försvårar för denne att sätta en 
positiv vändpunkt för ens liv. Är det 
därför Gud har förbjudit baktal? 

Vad är den grundläggande faktorn 
som står bakom denna stora varning 
mot denna synd?
Troende muslimer inser, oavsett 
spekulativa svar på frågorna ovan, 
att grunden för varje föreskrift är 
människans lycka och välgång. 
Gud själv är transcendent och 
oändlig fullkomlig, allt gott ström-
mar från honom. Han stiftar lagar 
inte för att Han behöver vår hörsam-
het eller vår dyrkan utan för att Han 
ser på det som kan uppstå inom eller 
utanför människan och kan hota 
hennes lycka. Just därför förskriver 
Han lagar som minimerar risken för 
hennes inre samt yttre förfall eller 
maximerar chansen för hennes 
blomstring och lycka.
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S a y y i d a  A m i n a  a l - S a d r 
(1938–1980), känd som Bint al-
Huda och Shahida al-Sadr (den 
kvinnliga martyren al-Sadr), var 
en irakisk skribent, poet och 
politisk kulturell aktivist. På 
grund av politiska aktiviteter blev 
hon samt hennes bror Sayyid 
Muhammad Baqi r  a l -Sadr 
fängslade och avrättade av 
Saddam Husseins Baath-regim.

Bint al-Huda var dotter till 
ayatolla Sayyid Haydar al-Sadr 
och syster till martyren ayatolla 
Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr 
och ayatolla Sayyid Ismail al-
Sadr. Hon föddes i Kadhimiya 

nära Bagdad och kom från en 
religiös lärd familj och härstam-
mar från den sjunde Imamen 
Kadhim (frid vare med honom). 
Hon förlorade sin far när hon var 
två år gammal.

Bint al-Huda lärde sig att läsa och 
skriva hemma och studerade 
arabisk grammatik, logik och 
rättsvetenskap med mera. Hennes 
lärare var ayatolla Muhammad 
Baqir al-Sadr, Sheikh Zuhayr al-
Hassun och Umm Ali al-Hassun.

Damen Bint al-Huda ansvarade 
senare för al-Zahra-skolor för 
flickor i de heliga städerna Najaf 
och Kadhimayn. Hon spelade en 
betydelsefull roll i att skapa 
islamisk medvetenhet bland 
muslimska kvinnor i Irak. Några 
av hennes kulturella och religiösa 
aktiviteter var att hon skrev 
artiklar för det islamiska al-
Adwa-magasinet, höll religiösa 
sammankomster hemma, skrev 
religiösa berättelser och poesi.

Bint al-Huda skrev flera böcker, 
och några av dem heter "Jag 
önskade att jag visste", "Två 
kvinnor och en man", "Förtryck-
et", "Den kvinnliga forskaren om 
sanningen" och "Den muslimska 
kvinnans tapperhet".

Efter att Bint al-Huda protestera-
de mot att hennes broder Sayyid 
Muhammad Baqir al-Sadr hade 
arresterats och hållit tal i Imam 
Alis (fvmh) helgedom, vilket 
orsakade offentliga demonstra-
tioner i flera städer och länder, 
fängslades och avrättades hon 
och hennes broder (som tidigare 
släppts fri) tre dagar senare av 
Saddams Baath-regim. Regimen 
lämnade aldrig tillbaka hennes 
kropp, men det sägs att hennes 
begravningsplats är i Wadi al-
Salam i Najaf.

Martyren 
Bint al-Huda al-Sadr

Regimen lämnade aldrig 
tillbaka hennes kropp

”
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Om Guds skapleser

Han har gett upphov till dem i 
[form av] makalösa skapelser: 
levande, döda, stillastående och 
de med rörelser. Han har upprät-
tat tydliga tecken till vittnesmål 
om Hans subtila hantverk och 
storslagna makt, så att förstånden 
skall vägledas till Honom – 
samtidigt som de bekänner 
Honom och underkastar sig 
Honom – och i våra öron mullrar 
Hans bevis om Hans enhet.

Om fåglarna

Och [bland det som vittnar om 
Honom] finns det Han har skapat 

av mångahanda former av fåglar, 
som Han bosatt i jordens fåror, i 
dess dalars springor, och i dess 
bergstoppar.

De har olika [typer av] vingar och 
skiftande former. Deras rörelser 
[begränsas] av [Guds] kuvande 
tyglar. De flyger med sina vingar 
i den utbredda himlens och 
vidsträckta skyns öppna ytor.

Han gav dem existens – efter att 
de dessförinnan inte funnits till – 
med fantastiska yttre former, och 
Han satte dem samman med leder 
och ben täckta [med kött och 
skinn]. Han förhindrade vissa av 

dem – till följd av deras otympli-
ga kroppar – från att med enkel-
het nå högt i luften; [istället] låter 
Han dem vifta [med] sina vingar 
[nära marken].

Han har ordnat dem i varierande 
kulörer genom Sin subtila makt 
och Sitt precisa hantverk. Bland 
dem finns de som är indränkta i 
en färg – den blandas inte med 
någon annan färg än den som de 
dränkts i. Och bland dem finns de 
som är indränkta i en färgkulör, 
och som har en halsring med en 
annan [kulör] än den kulör den 
färgats med.

Enligt shiamuslimsk historieskrivning utsågs Imam Ali(fvmh) av Gud till Sändebudets, d.v.s. profeten Muham-
meds(Gfvmh) ställföreträdare och efterträdare. Sändebudet(Gfvmh) hade själv fostrat honom, och den skolning 
han erhållit ledde till att Imam Ali(fvmh) excellerade som bland annat mystiker, retoriker och vägledare. 

Imam Ali(fvmh) var – i det närmaste – fullkomlig som visdomslärare och dygdemönster; fulländad som gudstjä-
nare och medmänniska; och mästerlig som stridsman och statsman. Han uppvisade ödmjukhet och underkastelse 
gentemot sin Herre; ädelmod och ridderlighet gentemot sina fiender, samt generositet och storsinthet gentemot 
kollektivet.

De av hans predikningar och skrifter som finns bevarade vittnar om hans lärdom, storsinthet och ädla sinnelag. 
För shiamuslimer var han tvivelsutan den mest lämpade att efterträda profeten Muhammed (Gfvmh). Nedan 
följer en del av Imamens predikan om Guds skapelser. Hela predikan finns att läsa i boken ”Imam Ali i urval” som 
publicerades av Imam Ali Islamic Center. Översättaren är Hassanain Govani.

Imam Alis(fvmh) predikan om Guds vackra skapelser 
– i vilken han beskriver påfågelns underbara skapelse

(Predikan 164 i boken Nahj al-Balāghaħ)
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Han gav dem existens med 
fantastiska yttre former

”

Bland de mest märkvärdiga 
bland dem – sett till kroppslig 
gestalt – är påfågeln, som Han 
har format med fulländade 
dimensioner,  och Han har 
arrangerat dess färger i den bästa 
av arrangemang, med vingar 
[vars fjädrar] Han sammanvävt 
vid dess nedre del, och en svans 
vars släp Han förlängt.

När hanen rör sig mot honan 
breder han ut det han har hopfällt, 
och reser det högt över sitt huvud, 
som om vore det ett darinskt 
segel, som sjöfararen vänder. 
Den stoltserar högfärdigt med 
sina färger, och svassar runt med 
sin gång. Den kopulerar såsom 
tuppar kopulerar: den drar ner 
[honan] mot sitt fortplantnings-
organ, såsom lustfyllda hingstar 
lägrar för att kopulera.

Jag återger detta för dig till följd 
av observation, till skillnad från 
den som återger [uppgifter] på 
svaga grunder. Och hade det varit 
såsom vissa påstår, nämligen att 
hanen befruktar [honan] med en 
tår som fälls från hans tårkanal, 
och sedan samlas vid utkanterna 
av ögonlocken, och att hans hona 

förtär denna [tår] och sedan 
lägger ägg – inte till följd av 
befruktning från hanen på annat 
sätt än [denna] utsöndrade tår – 
hade detta inte varit märkligare 
än [vad de säger om] kråkors 
ö m s e s i d i g a  m a t a n d e  [ f ö r 
befruktning].

Du skulle kunna föreställa dig att 
dess fjäderskaft är stänger av 
silver, och att de fantastiska 
[cirklar som liknar] månar och 
solar som växer på dem vore av 
rent guld och bitar av peridot.

Om du liknar dem vid något som 
växer på marken skulle du ha sagt 
[att de är som] en bukett blom-
mor som plockas varje vår. Om 
du jämför dem med kläder, då är 
de som broderade skrudar, eller 
Jemens färggranna mantlar. Om 
du likställer dem med ornament, 
då är de som mångfärgade 
ädelstenar, omslutna i utsmyckat 
silver.

Den vandrar [likt den som] 
vandrar fröjd och högfärd; den 
granskar sin svans och sina 
vingar och skrattar uppsluppet 
till följd av sin dräkts skönhet 

samt kulörerna i sin utsmyck-
ning. Men när den kastar sin blick 
mot sina ben skriker den till med 
jämmer, med en röst som nästan 
avslöjar dess rop efter hjälp och 
vittnar om dess sanna smärta, ty 
dess ben är smala, likt benen hos 
den indisk-persiska blandrasiga 
tuppen.

Vid slutet av dess skenben 
uppenbarar sig en undangömd 
sporre, och vid platsen för 
kammen finns en brokig grön 
fjäderbuske. Där halsen tar vid 
har den formen av en karaff, och 
där den sjunker in mot magen 
[kan den] liknas vid kulören hos 
den jemenitiska wasima-plantan; 
eller vid siden som svepts runt en 
spegel, som om den vore nästan 
helt inlindad i ett svart tyg, 
bortsett från att det ter sig – till 
följd av dess häftiga lyster och 
starka sken – som om en frodig 
grön färg blandats med den.
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I diskussionen om vänskap 
handlar den viktigaste frågan om 
att hitta vänner; hur man hittar en 
bra vän och blir vän med en 
lämplig person.

En av de mest intressanta hadit-
herna om att hitta vänner har 
återberättats från Imam Sadiq (frid 

vare med honom), i vilken han sa:

“Min far lärde mig tre saker... och 
förbjöd mig tre saker. Han sa till 
mig: “Mitt barn! Den som sitter 
med en dålig vän kommer inte att 
hålla sig sund, och den som inte 
kontrollerar sitt tal kommer att 
ångra sig, och den som träder in 
på dåliga platser kommer att bli 
misstänkt.”  Han förbjöd mig 
från att bli vän med någon som 
blir avundsjuk på [andras] 
välsignelser, och med någon som 
gläds åt [andras] lidanden, och 
med någon som skvallrar.” (Tuhaf 
al-'Uqul, s. 376)

Imam Jawad (fvmh) sa också i en 
hadith gällande att hitta vän: 
“Undvik att umgås med en ond 
person, eftersom han är som ett 
naket svärd med ett fint utseende 
och som har ett fult resultat.” 
('Awalim al-'Ulum wa al-Ma'arif, vol. 23, s. 288)

En annan hadith har även återbe-
rättats från Imam Sadiq (fvmh) 
angående att hitta vänner, och 
som är mycket tankeväckande. 
Han sa: “Den som blir arg på dig 
tre gånger men inte säger något 
dumt till dig, välj honom som din 
vän.” (Ma'din al-Jawahir, s. 34)

I de traditioner och återberättel-
ser som har förmedlats om att 
hitta vänner har det betonats att 
inte alla förtjänar vänskap. 
Faktum är att du måste ägna mer 
uppmärksamhet åt egenskaperna 
hos en bra vän än åt att hitta en 
vän. Eftersom denna vänskap, 
som det tidigare har nämnts, kan 
utsätta dig för trubbel och 
bekymmer. Imam Sadiq (fvmh) sa i 
detta avseende: “Det passar sig 
inte att en muslim umgås med 
omoraliska, oförståndiga och 
lögnaktiga personer.” (Kafi, vol. 2, sid. 
640)

I en hadith som handlar om att 
hitta vänner och egenskaperna 
hos en god vän, berättas det från 
islams Profet (Guds välsignelser vare med 

honom & hans familj) att en person satt i 
Profeten Muhammeds (Gvhf) 
närvaro när det talades om 
vänskap med en god vän. En 
person frågade Guds Sändebud 
(Gvhf): “Å Guds Profet! Vem är en 
god vän?” Profeten Muhammed 
(Gvhf) svarade: “Den vars besök 
får dig att tänka på Gud, vars tal 
utökar din kunskap och vars 
beteende får dig att tänka på nästa 
värld och frukta domedagen.”

Imam Ali (fvmh) har även sagt: “En 
vän är inte en vän om han inte 
stödjer sin syskon i tre fall: i 
svårigheter, i frånvaro och efter 
döden.” (Nahj al-Balagha, s. 494) I en 
annan hadith om att hitta vänner 
har han också sagt: “Dina bästa 

bröder  är de som inbjuder dig till 
sann ingsen l ighe t  med  s in 
sanningsenlighet, och motiverar 
dig till de bästa gärningarna med 
sina goda gärningar.” (Tasnif Ghurar 
al-Hikam wa Durar al-Kalim, s. 417, nr. 9535)

Förutom hadither om att hitta 
vänner, har det också återberät-
tats hadither om plikter och 
ansvar för personer i vänskap och 
kamratskap. Den Noble Profeten 
(Gvhf) sa: “Tre saker gör vänskap 
uppriktigt: att presentera brister 
för varandra, att vakta i frånvaro 
(inte baktala) och att hjälpa till 
vid motgångar.” (Majmu'ah Warram, vol. 

2, s. 121) Imam Ali (fvmh) har även 
sagt: “När den troende förargar 
och genererar sin broder, separe-
rar den sig från honom.” (Nahj al-
Balagha, s. 559)

Vad kännetecknar en god vän?

Ägna mer uppmärksam-
het åt egenskaperna 

”
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Hadi har precis kommit hem från skolan. Han kastar av sig ryggsäcken och ropar på 

sin mamma.      

”Mamma! Får jag vara ute och leka?”

Mamma svarar att det går bra, men att han bara får leka en timme för att de ska 

äta mat tillsammans.

Hadi har det jätteroligt med sina kompisar ute. De har precis delat upp fotbollslag 

och ska börja spela fotboll.

Hadis telefonklocka ringer. Det är mamma. Hon säger att det nu har gått en timme 

och att Hadi måste komma hem.  

Hadi avbryter sitt spel och vinkar hejdå till sina vänner.

-Men nej! Vänta. Vi kan spela en kort match sen kan du gå hem. Vi har ju precis delat 

in våra lag, utbrister Noa.

Hadi svarar att han har lovat sin mamma att han skulle hem efter en timme.

-Men kom igen var inte så tråkig. Vi spelar en gång bara. Det tar bara tio minuter, 

ber Noa.  

Hadi tänker en kort stund. Han kommer ihåg att hans storebror Haidar sagt att det 

viktigaste vi har i livet är våra föräldrar och att vi ska lyssna på de och visa dem 

respekt och kärlek. Det är något som Gud också har sagt till oss i koranen.

Hadi svarar Noa att han vill lyssna på sin mamma istället och kanske kommer ut efter 

maten om hans mamma säger att det är okej.

Genom att lyssna på våra föräldrar gör vi något som Gud tycker om. Det är något 

som vi också får belöning (hasanat) för och det kommer att göra vårt liv mycket 

bättre än de som inte lyssnar på deras föräldrar. 

Kom alltid ihåg att alltid visa era föräldrar respekt och 

lyssna på de framför allt!



Vill du uppleva ett unikt lugn, 
tystnad och stillhet i en vacker 
natur i Stockholm? Åk då endast 
två mil från Stockholms stadskär-
na till Tyresta nationalpark och 
naturreservat. Där ligger en av 
Sveriges finaste och största orörda 
skogar med högresta gamla granar 
och tallar, mossor och lavar.  Det 
finns också många vandringsleder 
och fina rastplatser där för den som 
vill promenera längre sträckor och 
andas frisk luft i den fria naturen. I 
den vackra gammelskogen kan 
man även få syn på massvis med 
sällsynta växter och djurarter. 
Nationalparken bildades år 1993 
och har en yta på 1 964 hektar. Den 
ligger i Haninge och Tyresö 
kommuner i Stockholms län. Den 
består för det mesta av skog med 
sprickdalsterräng. Reservatet, 
som ligger runt nationalparken, 
omfattar hela 2700 hektar. I 
reservatet finns det olika typer av 
skogar såsom barrskog och 
lövskog, men även gamla odlings-
marker och en bit innerskärgård.

Vid entrén till nationalparken i 
Tyresta by finns det ett informa-
tionscenter med en utställning om 
Sveriges alla nationalparker. 
Familjer, föreningar, kompisar 
eller arbetskamrater kan kontakta 
informationscentret för att boka en 
guidad tur i nationalparken. Hit 
kan man åka med bil eller buss. I 
byn finns det även ett café och en 
lanthandel. I nationalparken och 
reservatet finns det fem mil långa 
vandringsleder som leder en bland 
skog, glittrande sjöar och luft med 
härliga naturliga dofter. Om du vill 
så får du plocka bär och svamp i 
skogen. På speciella platser kan du 
också cykla, tälta och göra upp en 
eld. 

Tyresta	nationalpark

Människor är fiender till det de inte har kunskap om.

MÅNADENS HADITH
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Imam Ali (fvmh):

SVENSKA PLATSER

Nationalparken bildades 
år 1993 

”

Välsigna – O Gud! – den som vägleder till Dig i 
den mörkaste av nätter;

den som klamrar sig fast – av alla Dina rep – vid 
den mest långsträckta ärans rep;

den vars rena härstamning med tydlighet 
framgår vid kröningspunkten på [hans] 
framträdande axlar;

Och [välsigna medlemmarna] i hans hus: de 
bästa, utvalda och dygderika.

Öppna upp – O Gud! –  för oss morgonens 
dörrar som står på gläntmed barmhärtighetens 
och framgångens nycklar!

Kläd mig – O Gud! – med vägledningens och 
rättfärdighetens mest framträdande dräkter!

Plantera – O Gud! – genom Din storslagenhet, 
ödmjukhetens källor i mitt hjärtas vattenställe!

Svämma över – O Gud! – av bävan inför Dig, 
från de innersta vrårna i mina ögon, jämrandets 
tårar!

UR ROSENGA� RDEN

Källa: boken ”Imam Ali i urval”. 
Översättare: Hassanain Govani

Ur	”Gryningsåkallan”	av	Imam	Ali	(fvmh):
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