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Tillägg & viktiga
påpekanden
När muslimer nämner Muhammads namn är det ett religiöst
påbud att visa respekt och säga ”över honom vare Guds frid,
välsignelse och nåd”. I denna utgåva liksom i många andra
som handlar om Profeten Muhammad förkortas frasen till
(fvöh), frid vare över honom, och på arabiska skrivs det .
Eftersom detta är en komprimerad pocketguide i vilken
Profeten Muhammads namn ofta nämns utelämnas
välsignelsefrasen i vissa avsnitt för att spara utrymme och inte
distrahera ickemuslimska läsare. Ingen respektlöshet avses
med detta förfarande.
Muslimer tror på En Gud (ett gudomligt väsen) som skapade
världen, jorden, himlen, kosmos och allt som är (alla folk och
alla sfärer).
Varhelst i denna publikation som ordet Gud eller Herre nämns
betyder det Allah (upphöjd vare Han).
På hebreiska kallas Gud ”Elohim” och på arameiska ”Elah –
Alaha”. Enligt islamisk tro har Gud många attribut eller namn
som beskriver Honom och Hans gärningar, som till exempel
den Kärleksfulle (al-Wadud på arabiska), den Helige (al-Quddus
på arabiska och Qadosh eller Hakkadosh på hebreiska), den

Ende (al-Ahad på arabiska och Echad på hebreiska), Friden
(al-Salam på arabiska och Shalom på hebreiska). Hans första
Namn är dock Allah, upphöjd vare Han.
Koranens första kapitel ”Ingressen” presenterar Gud med
orden: ”Lov och pris tillkommer Gud, världarnas Herre, den
Nåderike, den Barmhärtige.”
Det är ett religiöst påbud att varje utgåva som innehåller
Guds namn (Allah) ska hanteras med respekt och förvaras på
lämpliga platser.
Mecka är staden där Muhammad
föddes och skrivs ibland
”Makkah” som är mer i enlighet med arabiskt uttal. Båda
formerna används i denna bok. Staden Makkah ligger i dalen
Bakkah som skrivs ”Baka” i Gamla Testamentet. Medina är den
stad som Muhammad
utvandrade till. På arabiska kallas
den ”Al-Madinah Al-Munawwarah” som betyder den upplysta
staden.
Informationen i denna pocketguide har hämtats från
tillförlitliga källor i enlighet med författarnas bästa förmåga. I
händelse av att tryckfel eller andra misstag påträffas är de helt
oavsiktliga. Läsare kan e-posta kommentarer till de adresser
för kontakt som finns i denna pocketguide.

Likheten mellan mig och de profeter som kom
före mig är som en man som har byggt ett
komplett och fulländat hus sånär som på en
tegelsten. Människor som ser huset beundrar
dess skönhet och säger: ”Hur fulländat skulle inte
huset bli om den sista stenen lades på plats!”
Jag är den stenen, och jag är den siste bland
Profeterna.
Muhammad

(frid vare över honom)
(återberättat av Bukhari, 4.734, 4.735)

Några ord från författaren

Allt beröm är till Allah universumsherre och alla
varelser. Han skapade människan i bästa form och
fick honom att kunna höra, se och tänka. Han gjorde
honom till en efterträdare i jorden och betrode
honom att bygga jorden och inte orsaka någon skada
i den. Människan bör därför dyrka Gud och upprätta
sin religion (lag) på jorden. Våra Skaparkommandon
är tydliga. De beordrar människor att göra goda
gärningar och avstå från alla typer av dåliga gärningar
och gudomligheter.
Vår Skapare gjorde våra liv på jorden kort och tillfällig.
Livet på jorden är en bro till det eviga livet i det senare.
Det är domens dag. Den som gör gott ska se det och
bli belönad för det. Och den som gör ont kommer att
se det och straffas för det.
Över historien skickade Gud många budbärare till
människor för att vägleda dem till sin Skapare och
förklara för dem sanningen bakom deras skapande
och livets syfte. Noah, Abraham, Moses, Jesus
och Muhammad var Guds budbärare. Profetens
Muhammeds fred var emellertid på honom av
någon viktig egenskap.

Gud valde honom att förmedla det sista gudomliga
budskapet till mänskligheten. Den är bevarad
i Koranen, den sista gudomliga boken till
mänskligheten. Profet Muhammads liv var också
en praktisk demonstration och tillämpning på Guds
bud.
Hans lärdom visade för hela världen att den
uppriktiga och ärliga överensstämmer med våra
Skaparkommandor ger välvilja, välbefinnande och
fred till hela mänskligheten. Profeten Muhammad
satte den moraliska grunden för en civilisation som
blev en vändpunkt i mänsklighetens utveckling.
Men idag går världen genom ett kritiskt skede som
är belastat med sociala, ekonomiska och politiska
problem liksom svåra katastrofer. Alla människor på
jorden letar efter en säker utgång från detta stadium.
Osoul Global Center introducerar en kort biografi
om Profeten Muhammad och hans läror som
upplyser hjärtan hos miljontals människor på jorden.
När hans följeslagare och anhängare uppriktigt
trodde på Guds slutliga budskap och tillämpade
hans Messenger Muhammeds läror (frid över
honom), kunde de leda världen och sprida rättvisa,
barmhärtighet och välvilja vart de nådde.

Men de nuvarande komplikationerna i världen ökar våld
och terrorism. De orsakar negativa medier och orättvis
förening med Profet Muhammad-läror. Efter att ha läst den
här boken som stöds av autentiska berättelser, bjuder vi
våra icke-muslimska läsare att vara objektiva och opartiska.
När de läser boken noggrant och reflekterar på profeten
Muhammadbiografi, kommer de att nå en rättvis slutsats.
Gud säger i Koranen: "Och vi har inte skickat er, men som
nåd till världarna" Koranen 21: 107
Vi ber vår Herre, universums skapare och alla varelser för
att vägleda oss till den sanna och raka vägen.
Osoul Global Center
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Detta är ordet ”Muhammad” på arabiska
skrivet i en formativ stil. Det liknar den övre delen av
en moské med en kupol i mitten. Lägg märke till att
kupolen är bokstaven ”h” i ordet ”Muhammad”. Den
nedre delen av moskén är formad av ordet ”rasûl Allâh”
som betyder ”Guds Sändebud”.
Hexagonen består av det arabiska ordet ”Muhammad”
skrivet sex gånger med en annan typ av arabisk
kalligrafi.

Med tillstånd av konstnären Farid Al-Ali

På arabiska betyder ordet “Muhammad” den person som
högt, regelbundet och ofta prisas för sina goda gärningar.
Han är därför en person värd att prisas.
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Vittnesbörd
Kapitel

1

14

John Adair

Författare till The Leadership of Muhammad. Chair of
Leadership Studies United Nations System Staff College i Turin

”I islamiskt tänkande är förebildliga ledare både högaktade
och anspråkslösa, förmögna till vidsynthet och inspiration,
men på samma gång självuppoffrande i att tjäna sitt folk.
När ni läser dessa sidor kommer ni, hoppas jag, själva
kunna se hur nära Muhammad kommer detta ideal. Min
poäng i denna bok är att detta ideal – som mer än en
gång tränger fram i Profeten Muhammads liv – stämmer
väl överens med det som vi känner som den universella
sanningen om ledarskapets natur och praktik.”

William Montgomery Watt
(1909–2006) Skotsk historiker och professor emeritus i
Arabic and Islamic Studies vid University of Edinburgh.
Författare till Muhammad at Mecca, Oxford, 1953, s. 52

”Hans beredvillighet att utsätta sig för förföljelse för sina
övertygelser, den höga moraliska karaktär de män som
trodde på honom och såg upp till honom som ledare hade,
samt storslagenheten i hans slutliga gärning – allt talar
för hans grundläggande integritet. Ingen av historiens
betydande figurer är så lite uppmärksammad i västvärlden
som Muhammad.”
15

Vittnesbörd

Kapitel 1

Vittnesbörd

Mahatma Gandhi

(1869–1948) Den indiska självständighetsrörelsens
politiske och andlige ledare

”Jag ville känna den främste som idag
utövar ett obestritt inflytande över
miljoner människohjärtan. Jag blev
mer övertygad än någonsin om att det inte var svärdet som
på den tiden vann en plats för islam i tillvarons struktur.
Det var den kompromisslösa enkelheten, Profetens totala
självuppgivelse, den minutiösa hänsynen till löften, hans
intensiva tillgivenhet för vänner och efterföljare, hans
mod, hans oförskräckthet, hans absoluta tro på Gud och
på sitt eget uppdrag. Detta och inte svärdet besegrade
allt motstånd och röjde varje hinder ur vägen. Då jag slog
igen den andra volymen (av boken om hans liv) beklagade
jag att det inte fanns något mer för mig att läsa om hans
fantastiska liv.”

Alphonse de Lamartine
(1790–1869) poet, skribent och politiker
Historie de la Turquie, Paris, 1854, vol. li, s. 276–277

”Filosof, orator, apostel, lagstiftare, krigare, tankars
erövrare, återupprättare av förnuftsbaserade läror, av en
kult utan avbilder; grundare av tjugo jordiska riken och ett
andligt rike. Det är Muhammad. Med hänvisning till alla
måttstockar med vilka mänsklig storhet kan mätas kan vi
ställa frågan: Finns det någon mer storslagen man än han?”
16

(1885–1981) Historiker, filosof och skribent. Författare till
The Story of Civilization, del 4, vol. 4, s. 25.

”Hans namn, som betyder ’högt lovprisad’, passar väl till vissa
stycken i Bibeln som förutsäger hans ankomst. Muhammad
anses inte ha skrivit någonting själv, utan använde sig av
en amanuens. Hans synbara analfabetism hindrade honom
inte från att författa [dvs. förmedla den Heliga Koranen som
uppenbarades för honom och betraktas som] det arabiska
språkets mest berömda och elokventa skrift, eller från att
förvärva en sådan förståelse för ledarskap som sällan hittar
fram till välutbildade människor.”
Not: Ordet ”amanuens” syftar på en person som skriver ner vad som dikteras för honom.
William Durant använde också ordet ”författa”, vilket ur ett islamiskt perspektiv är
oacceptabelt eftersom muslimer tror att den Heliga Koranen är en ordagrann Gudomlig
uppenbarelse från Allah (alltings Herre) till Muhammad genom Ärkeängeln Gabriels
förmedling.

Johann Wolfgang Von Goethe
(1749–1832) en framstående europeisk poet. Noten und
Abhandlungen zum Weststlichen Dwan, WA I, 7, 32.

“Han är profet och inte poet, och därför måste hans Koran
uppfattas som Gudomlig Lag och inte som en mänsklig
produkt gjord för utbildning eller underhållning.”
17
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William Durant

Vittnesbörd

Thomas Carlyle

(1795–1881) Historiker, filosof och författare till Heroes and
Hero Worship and the Heroic in History.

“Hur en man på egen hand på mindre än två decennier
kunde svetsa samman krigiska och vandrande beduiner till
en mäktig och civiliserad nation.”
Not: Thomas Carlyle gjorde ett försök att teckna det mänskliga intellektets utveckling
genom att använda sig av historiska personer som koordinater, och gav Profeten
Muhammad en särskild plats i boken i kapitlet ’Hero as a Prophet’. I sitt verk uttryckte
Carlyle sin beundran genom att passionerat föra fram Muhammad som en agent för
förändring i hegelsk mening.

Reverend Reginald Bosworth Smith
(Mohammad and Mohammedanism, London, 1874, s. 92)

”Han var såväl statens som kyrkans
överhuvud, han var kejsare och påve i ett; men han var
påve utan påvliga anspråk, och kejsare utan kejserliga
trupper, utan en stående armé, utan livvakt, utan palats,
utan en fast inkomstkälla. Om någonsin en människa
har rätt att säga att han härskar med Gudomlig rätt,
är det Muhammad, ty han hade all makt utan dess
redskap och stöd. Han hade inget intresse av makten
i sig. Anspråkslösheten i hans privatliv var i linje med
hans offentliga liv.”
18

Den berömda ryska romanförfattaren. Författaren till "Krig
och Fred".

"Det är ingen tvekan om att profeten Muhammed är en av de
största reformatorerna som tjänade det sociala ramverket
mycket väl. Det räcker för honom att han ledde en hel
nation till sanningens upplysning och gjorde den mer
inriktad mot lugn och fred och hindrade blodutgjutelse
och människooffer (även om detta aldrig bevisades mot
araberna före islam).

Maurice Bucaille

En fransk läkare och specialist i gastroenterologi. Medlem i
the French Society of Egyptology. Författare till "The Bible, The
Qur'an and Science".

"Islam lär ut att Gud har gett människan
förmågan till förnuft och förväntar sig därför att människan
ska resonera sig fram objektivt och systematiskt. Med tanke
på kunskapsläget på Muhammeds tid så är det otänkbart
att uttalandena i koranen som är kopplade till vetenskapen
kan ha varit människans verk.En fullständigt objektiv
undersökning av koranen i ljuset av modern kunskap får
oss att inse överensstämmelsen mellan de två.
19

Vittnesbörd

Leo Tolstoy

Kapitel

Hans karaktär

2

Teckning av Muhammads utmärkande
egenskaper:
20

Karaktär och utmärkande egenskaper dokumenterade som
de uppfattades av hans följeslagare.

Kapitel 2

Muhammads karaktär
Hans karaktär

Muslimerna har inga teckningar eller bilder på profeten
Muhammad eller profeterna före honom. Men till skillnad
från grundarna av de stora trostraditionerna före hans tid
så är profeten Muhammad en betydligt mer igenkännlig
historisk figur då hans följeslagare och familjemedlemmar
beskrev honom mycket väl och upptecknade många
berättelser från hans liv för eftervärlden.

Hur såg han ut?
Muhammad (fvöh) var en ljus
man med en rosig skiftning.
Han var lite över medellängd.
Han var välbyggd med breda
axlar. Hans mage sköt aldrig ut
längre än hans bröstkorg. Han
gick raskt och målmedvetet
och med varje fot tydligt lyft
över marken.
Muhammads följeslagare beskrev honom som en ståtlig
person med markerad panna, rak näsa, långa ögonfransar,
stora mörka ögon, vackra tänder och ett behagligt leende.
Han hade lätt vågigt hår och ett tjockt skägg.
Hans följeslagare menar att han hade ett vänligt strålande
ansikte som liknade en fullmåne. Hans skratt var inte
högljutt utan mestadels i form av ett leende som visade
hans tänder lite som hagelkorn. Hans munterhet och
öppna personlighet märkte alla av.
21

Hans karaktär

Hans natur
Muhammad (fvöh) var ständigt gladlynt, naturligt
avslappnad och mild till sinnet. Han var inte
någon gapig skrävlare och inte den som hävde
ur sig obsceniteter. Han var varken någon
felfinnare eller den som överdrivet prisade
andra.

Sättet han talade på
Muhammad (fvöh) talade inte i onödan, och det han sade
hade alltid en betydelse utan överflödig utfyllnad. Hans
utsagor var precisa och koncisa med komplett innebörd
i få ord. Han var vältalig utan överdrifter men också utan
onormal korthet.
När han ville understryka något brukade han upprepa
det tre gånger med en handrörelse. Han talade inte om
någonting om han inte hade förhoppning om belöning
från Gud för det. Han sa till sina följeslagare:
"Jag garanterar ett hem i paradisets omkrets för de som
slutade argumentera, trots att de är rätt och jag garanterar
ett hem mitt i Paradiset för dem som slutade trots att de
skämtade och jag garanterar ett hem i den övre delen av
Paradis För dem som visar gott beteende. "
(Sahih Abu Dawood)
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Han höll sina känslor i strama tyglar.
När han blev irriterad vände han
sig bort eller höll tyst. När någon
gjorde något i strid med Guds Lag
brukade han visa stor upprördhet och
bestämdhet. Ingen kunde stå emot hans
vrede när det handlade om Herrens sanning, men han
blev aldrig uppbragt i egen sak.

Hur mötte han människor?
Muhammad var alltid den första som hälsade folk. Han tog
inte handen ut ur ett handslag före den andra.
Den som såg honom av en händelse kom för att beundra
och vörda honom. Och den som var nära honom kom
att älska honom. Han var mild i naturen. Han var varken
oförskämd eller föraktig för någon.
När han tittade på andra tittade han på dem rakt framifrån.
Om någon ropade på honom vred han sitt ansikte mot
hela kroppen.
När han besökte en grupp placerades han i närmaste
lediga jobb. Han instruerade sina följeslagare att göra
detsamma. Han var närmast uppmärksam på dem som var
närmast honom på ett sådant sätt att ingen uppfattade att
andra hade prioriterats.

23

Hans karaktär

Hans känslor

Hans karaktär

Han straffade inte speciella platser för dem som skulle
sitta. Han var rättvis mot sina följeslagare och alla andra.
De skiljs endast av god karaktär och hängivenhet mot Gud.

Hans sätt att leva
Allt han gjorde var måttfullt utan
excesser eller egensinne. Han
kritiserade aldrig eller överdrivet
berömde den mat eller dryck som
serverades honom.
I hemmet delade han in sin tid i tre delar, en del för Gud,
en del för familjen och en del för sig själv. Han tog alltid
del i hushållsarbetet och brukade laga sina kläder och skor
och sopa golv. Han klädde sig väl
och doftade gott. (Sahih Bukhari, kapitel
”Kitabul Adab”)

Efter gryningsbönen brukade han
sitta kvar i moskén och läsa den
Heliga Koranen och lovprisa Allah till dess solen gick upp.
Efter midnatt steg han upp för (tahajjud) bön vilken han
inte försummade en enda gång under sitt liv.

24

Hans hem var ingenting annat än en hydda med väggar
gjorda av obränd lera och halmtak av palmlöv täckta av
kamelskinn.

Hans karaktär

Han hade förklarat det otillåtet för honom själv eller
någon i hans familj att ta emot någonting som
getts i form av zakat eller sadaqah (olika typer
av välgörenhet). Han var så noga med det att
han aldrig utsåg någon familjemedlem som
zakat-administratör.

Muhammad (fvöh) sa: ”Vad har jag med världsliga saker att
göra. Mitt förhållande till världen är likt den resandes som
vilar en stund i skuggan av ett träd och sedan bryter upp
och fortsätter.” (2/666- 2788, Musnad Ahmad, Narrated by Abdullah bin Abbas)
När han dog efterlämnade han inte ett öre eller någon
egendom utöver sin vita mulåsna och en bit mark som han
hade skänkt till det allmännas bästa. (Sahih Bukhari)

Profeten Muhammads moské
som beskrivs och föreställt sig
Profeten Muhammads hus
som beskrivs och föreställt
sig

25
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Biografi
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Kapitel 3

Namn

Muhammad

Faders
namn

Abdullah, son till Abdul-Muttalib (ursprunget
går tillbaka till profeten Abrahams son Ismael)

Efternamn

Han tillhörde Bani Hashims familj (Bani Hashim
tillhörde Quraish, en stam med mycket högt
anseende i Arabien)

Födelsedatum

20-22 april 570 e.Kr.1 ungefär

Födelseplats

Mecka på den arabiska halvön i nuvarande
Saudiarabien.

Dödsdatum

6 juni 632 e.Kr. (Han var 63 år gammal när han
gick bort) ungefär

Död och
Medina (cirka 400 km norr om Mecka)
begravningsplats

27

Biografi

Personliga detaljer

Barndom och ungdomstid
Muhammad hade inga syskon. Hans far gick
bort innan han föddes. Hans mor skickade
honom ut från Mecka för att ammas av en
amma som hette Halima (att göra så var en
gammal arabisk sed).

2–6 års ålder

Han levde tillsammans med sin mor Amina till
dess hon gick bort år 576 e.Kr.

6–8 års ålder

Han bodde hos sin farfar Abdul-Muttalib till
dess denne gick bort.

8–25 års ålder

Han bodde hos sin farbror Abu Talib som själv
hade tio barn.

Biografi

Födsel-2års
ålder

Utbildning
Muhammad var illitterat: Han kunde varken läsa eller skriva.
Han levde aldrig utanför Mecka eller sökte kunskap utifrån.
Muslimer tror att Muhammad (fvöh) förmedlade den Heliga
Koranen som Guds Budskap och Skrift till alla människor. Han
förmedlade den bokstav för bokstav och
ord för ord utan att formulera om någon
del med egna ord.
Muhammads
uttalanden
och
undervisning blandades inte med
den Heliga Koranen: De samlades
i skrifter kallade ”Profetens Sunna”
som innefattar hans undervisning,
hans levnadssätt och hans förklaring
av Skriften (den Heliga Koranen).
28

Arbetsliv

25-årsåldern–40 års
ålder

40–63 års ålder

Han arbetade under en period som herde (och
såg efter andras får och getter). Därutöver
deltog han också i handel tillsammans med
sin farbror Abu Talib. Enligt tillförlitliga källor
var Muhammad tolv år gammal då han, för
första gången, gjorde sin farbror sällskap på en
handelsresa till Syrien.

Biografi

Barndom–ca 25
års ålder

Han arbetade som handelsman och handlare för
en rik kvinna med namnet Khadija som drev en
handel (hon köpte varor i ett område och sålde
dem i en annan).
Muhammad respekterades för sin integritet och
trovärdighet. Det tog inte lång tid innan han fick
smeknamnet "as-Sadiq al-Amin" som betyder
"sanningen och trovärdigheten".
När Muhammad var fyrtio år gammal (år 610 e.Kr.)
mottog han den Gudomliga uppenbarelsen och
hängav sitt liv åt att förmedla Guds Budskap till
alla människor. Han undervisade människor om
Guds Enhet och förmedlade Guds Skrift (Koranen)
som manar till social rättvisa, fred, harmoni och
välmåga.
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Civilstånd
Gift med en hustru under 25 år: Muhammad gifte sig med
Khuwaylids dotter Khadija som kom från den högättade
familjen Asad.2
Hon var en i sitt samhälle aktad kvinna, och hon var änka.
Muhammad arbetade för henne under två år innan hon
friade till honom via en tredje part. Hon såg honom som
en ytterst lojal, rättfram och moralisk person.
Framgångsrikt äktenskap: Although Khadijah was 15
years older than Muhammad, both of them came from a
similar social class in the community.
Khadija var femton år äldre än Muhammad men båda
kom från en liknande social bakgrund i samhället.
Åldersskillnaden var inget hinder för ett lyckligt äktenskap
som varade 25 år fram till
dess Khadija vid 65 års ålder
dog år 619 e.Kr.
Efter att Khadija hade gått
bort gifte Muhammad om
sig.
Sexbarnsfar och familjeman:
Muhammad och Khadija
levde i harmoni och
frid. De fick fyra döttrar
(Zaynab, Ruqayya, Um
30

Muhammad älskade
Khadija och var trogen
henne och sina barn.
Vid flera tillfällen
beskrev han henne som
sin tids främsta kvinna
på samma sätt som Jesu
moder Maria var sin tids
främsta kvinna.
(återberättat av Bukhari)

Foto taget från Baqee
begravningsplats som ligger
bredvid Profeten Muhammads
Moské i Medina. En del av
Muhammads följeslagare,
släktingar, hustru och
barn begravdes på denna
begravningsplats.

Biografi

Kulthum och Fatima) och två söner (al-Qassim och
Abdullah) som dog vid tre respektive fyra års ålder.
Muhammad brukade ägna tid tillsammans med sin familj,
hjälpa sin hustru med hushållet, sy sina egna kläder och
se efter sina barn.

Al-Ma’ala begravningsplats i
Mecka där Khadija begravdes.
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Uppdraget slutfört på 23 år
610 e.Kr.
Gudomlig uppenbarelse
inleds: Muhammad fick den
första uppenbarelsen från Gud
och utsågs Guds budbärare för
alla människor. Ett uppdrag som
krävde stark tro, engagemang och
ärlighet.3
610–612 e.Kr.
Muslimsk kärna formas:
Muhammad bjöd sina vänner, sin inre cirkel och utifrån
personliga egenskaper utvalda personer att anta islam.
Under de tre första åren efter att profetskapet hade inletts
antog omkring 130 personer islam och blev en stark kärna
som öppet kunde sprida islam. Denna muslimska kärna var
en mix av mindre bemedlade och välbärgade människor.
613–615 e.Kr.
Muhammads öppna inbjudan möter motstånd:
Muhammad och hans efterföljare börjar tala öppet med
människor om islam. Trots
att Muhammad var känd och
respekterad som en pålitlig och
hederlig man accepterade inte
meckanska ledare hans inbjudan
att anta islam utan gjorde
motstånd. De beskrev honom
som poet, magiker och galning.
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Muhammad står sina efterföljare bi och skickar
en del av dem till Abessinien: Muhammad stod sina
efterföljare nära. Han brukade träffa dem i al-Arqams hus
vilket fungerade som en liten skola. Han undervisade
dem i värderingar och moral och ingav dem känslor av
ansvarstagande och målmedvetenhet.
Muhammad såg det lidande och de
svårigheter en del av efterföljarna fick
utstå och rådde dem att söka skydd i Abessinien, ett land
som han beskrev som rättfärdigt och styrt av en rättrådig
kristen kung under vilken ingen behandlades med orätt.
Två inflytelserika män antar islam: Två starka och
respekterade män från Mecka, Umar bin al-Khattab
och Muhammads farbror Hamza bin Abdul-Muttalib,
antog islam. Detta blev en betydelsefull vändpunkt för
muslimerna. Hamza blev en hängiven efterföljare och
beskyddare av Muhammad fram till sin död i slaget
vid Uhud år 625 e.Kr. Tre år efter Profeten Muhammads
bortgång år 632 e.Kr. blev Umar den andre kalifen och
ledde den islamiska staten under elva år.
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Muhammad lockas och hotas: Meckanska ledare
försökte få Muhammad att sluta bjuda in människor till
islam genom att locka och hota honom. Samtidigt försökte
de hindra människor att lyssna till honom. De visade en
ökande fientlighet gentemot nya muslimer, och förföljde
och torterade dem som var fattiga och svaga.

Biografi

616–618 e.Kr.
Muhammad bojkottas: De meckanska ledarna
bojkottade Muhammad och hans efterföljare och pålade
dem en social och ekonomisk blockad som pågick
under tre års tid. Under denna tid fick Muhammad och
hans efterföljare utstå svåra umbäranden som blev en
mödosam prövning av deras tålamod, övertygelse och
hängivenhet för sanningen.
619–620 e.Kr.
Ett sorgens år: Meckanska ledare avbröt den sociala och
ekonomiska bojkotten när de insåg att den inte tjänade
sitt syfte. Samma år gick Muhammads hustru Khadija och
hans farbror Abu Talib bort.
Muhammad tappade hoppet om Mecka och beslöt att
förmedla Guds Budskap och söka stöd utanför Mecka.
Han begav sig till staden Ta’if men möttes av fiendskap.4
Därutöver talade han med över tjugo andra arabiska
stammar om islam men fick ingen positiv respons.
620–622 e.Kr.
En strimma hopp: Under vallfärdssäsongen träffade
Muhammad sex personer från Yathrib (en stad 450 km
norr om Mecka) och talade med dem om islam. De trodde
på Muhammad och återvände hem med avsikt att bjuda
in fler människor från sin egen stam och andra stammar i
Yathrib. De kom överens om att de skulle komma tillbaka
till Mecka året därpå för att träffa Muhammad, ”Guds
Profet och Sändebud”, igen.
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Nya muslimer svär Muhammad trohet:
Biografi

Året därpå (621 e.Kr.) återvände samma grupp och
ytterligare sex personer.5 De svor sin trohet till Muhammad
(och godtog honom därmed som Guds Sändebud) och
lovade att:
(1) inte tillbe någon annan utom Allah, den Ende Guden,
(2) inte stjäla, (3) inte begå äktenskapsbrott, (4) inte
döda, (5) inte tala illa om grannar, och (6) inte gå emot
Guds Sändebud.
Gruppen återvände till Yathrib och bjöd sina ledare och sitt
folk att anta islam. De återvände igen följande år (622 e.Kr.)
vid tiden för vallfärden i sällskap av mer än 70 män och
två kvinnor. Ett liknande trohetslöfte gavs åter till Profeten
Muhammad.

Aqaba- eller al-Bay’a-moskén
(Utfästelsens moské)
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Ett nytt muslimskt samhälle formas 450 km norr om
Mecka: Ledarna för de två mest inflytelserika stammarna
(Aws och Khazraj) i Yathrib antog islam varpå deras folk
följde efter. Profeten Muhammad bjöds in till Yathrib för
att bli deras ledare.
622 e.Kr.
Meckanska ledare intrigerar för att mörda Muhammad;
migration till Yathrib inleds: Saker och ting förvärrades i
Mecka. Muhammad uppmanade Meckas muslimer6 att
flytta till Yathrib. I samband med deras migration flyttade
också Muhammad till Yathrib i september år 622 e.Kr. Hans
migration markerar den mest avgörande vändpunkten i
islamisk historia. Med utgångspunkt i Yathrib blomstrade
islam, en islamisk stat bildades och en rättvis social ordning
kom till stånd.
623–624 e.Kr.
Muhammad blir Yathribs ledare: Yathribs befolkning
bestod av araber och judar. Det fanns två
stora arabiska stammar och tre mindre
judiska stammar, men den arabiska
kommuniteten var större och innehade
den politiska makten. Muhammad, ”Guds
Profet”, utsågs frivilligt, under fredliga
former och med majoritetens samtycke till
Yathribs ledare.
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Efter de meckanska muslimernas migration tillhörde
Yathrib inte längre en särskild grupp araber utan blev
hemland för de troende som accepterade islam.
Eftersom Yathrib även bestod av judiska stammar
och andra arabiska stammar som inte hade antagit
islam kallade Muhammad den inte islams stad.
Istället benämndes den ”Al-Madinah” (Medina),
vilket helt enkelt betyder ”Staden”, i vilken alla
invånare hade liknande medborgerliga rättigheter.
Muhammad uppmanar till fred och enighet i Medina:
Under sitt första offentliga framträdande inför Medinas
invånare höll Muhammad ett mycket koncist tal som
tryckte på vikten av harmoni och social sammanhållning.
Han sa:
”Människor, sök och sprid fred och erbjud varandra mat, ta
hand om era nära och be till Gud under natten då andra sover
så att ni vinner Guds belåtenhet och träder in i Hans paradis.”
(Ibn Majah, 4331) and (Tirmidhi, 5842)

”Människor, sök och sprid fred och
erbjud varandra mat, ta hand om era
nära och be till Gud under natten
då andra sover så att ni vinner Guds
belåtenhet och träder in i Hans paradis.”
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Muhammad ändrar det multikulturella samhällets
namn: ”Medina” var det nya namn som Muhammad gav
staden Yathrib.

Biografi

623–624 e.Kr.
Muhammad tecknar det första avtalet med judar
för att skydda mänskliga rättigheter: De flesta judar
hoppades att den siste Profeten skulle komma från en
judisk bakgrund. Även om de flesta judar inte erkände
Muhammad som Guds Sändebud formulerade han (i
egenskap av stadens ledare) den första ”Konstitutionen
och deklarationen om mänskliga rättigheter och friheter”
vilken alla arabiska och judiska stammar enades kring
och undertecknade.

Avtalet garanterade religionsfrihet för
muslimer och judar såväl som icke-muslimer.
Dessutom skyddade avtalet säkerheten för
alla medina invånare och krävde alla parter
som undertecknade det att bidra till stadens
försvar vid externa attacker.

624 e.Kr.
Det oundvikliga slaget vid Badr: När muslimer migrerade
från Mecka till Medina tvingades många av dem att
överge sina hem och se sin egendom konfiskerad.

Platsen för Badr
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Muhammad manade muslimerna att ta karavanen som
ersättning för den egendom som konfiskerats i Mecka.
En styrka på endast 313 man tog sig an uppdraget. Det
meckanska underrättelseväsendet rådde Abu Sufyan att
ändra karavanens färdväg. Mecka sände dessutom ut en
styrka på 950 man för att möta den muslimska styrkan som
inte var förberedd för krig och långt sämre utrustad än den
meckanska enheten.
Det var därför häpnadsväckande och bortom alla
förväntningar att muslimerna gick segrande ur denna
första strid mot Mecka. En rad meckanska ledare och
framstående personer dödades i detta slag.
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Meckanska ledare använde det konfiskerade i handel
och affärsverksamhet. Muslimerna fick vetskap om en
handelskaravan, ägd av meckanska ledare och under
ledning av fienden Abu Sufyan, som skulle komma att
färdas längs en handelsrutt nära Medina.

Biografi

625 e.Kr.
Meckanska ledare angriper Muhammad och hans
efterföljare i slaget vid Uhud: I vedergällning för
nederlaget vid Uhud, och till följd av en rädsla för att
förlora sin ledande roll i Arabien, sände Mecka tillsammans
med några arabiska allierade en styrka på 3 000 krigare för
att gå till attack mot muslimerna vid Uhud, ett berg norr
om Medina.
Uhud, Medina, Saudiarabien

Muslimerna led ett nederlag i detta slag och Muhammad
sårades men fördes i säkerhet. I slaget dödades också
några av Muhammads följeslagare, bland andra hans
älskade farbror Hamza.
Martyrer i slaget vid Uhud, Uhuds begravningsplats, Medina, Saudiarabien
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626 e.Kr.
Meckaner och andra stammar går till attack mot
Muhammad och hans efterföljare i löpgravsslaget:
Detta slag kallas också ”de sammansvurnas slag”. Eftersom
Muhammad inte hade dödats i slaget vid Uhud manade
meckanska ledare och några arabiska och judiska stammar
till en gemensam aktion och ett samordnat angrepp för att
döda Muhammad och utplåna det muslimska samhället.
10 000 krigare tågade mot Medina. Efter att ha samrått med
sina följeslagare beslöt Muhammad att satsa på ett förslag
från en persisk muslim vid namn Salman om att gräva en 5,5
km lång och 4,6 m bred löpgrav längs med Medinas norra
tillfarter.
Muslimerna befann sig i en ytterst prekär situation och
gjorde sitt bästa för att försvara sig. Efter en månadslång
belägring blev de meckanska trupperna och deras allierade
otåliga, och samtidiga hårda stormar och vindar tvingade de
sammansvurna att packa ihop sina tält och dra sig tillbaka.

627 e.Kr.
Hudaybiya-fördraget – 10 års vapenvila:
rs
Ett år efter löpgravsslaget tog Muhammad
10 å vila
ett fredligt initiativ till att göra umra (den
n
vape
mindre vallfärden till Guds Hus Kaba i
Mecka). Att besöka Mecka för tillbedjan var
en religiös rättighet som Mecka tillerkände alla
folk i Arabien. It was a great surprise for Meccan chiefs to
see Muhammad approaching Mecca with 1400 civilians
coming from Madinah.
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Det var en stor överraskning för de meckanska ledarna att
få se Muhammad närma sig Mecka med 1 400 civilister
från Medina.
Efter utdragna förhandlingar ingicks en tioårig vapenvila i
vilken ett villkor var att Muhammad och hans följeslagare
återvände hem för att komma tillbaka året därpå (628
e.Kr.) för att besöka Mecka. Vapenvilan innehöll
en rad andra villkor med vilka muslimerna
var missnöjda eftersom de tycktes vara till
Meckas fördel.
628–629 e.Kr.
Under vapenvilan förmedlade Muhammad
Guds Budskap både inom och utanför Arabien:
Vapenvilan var ett gyllene tillfälle för Muhammad att
förmedla Guds Budskap och fritt tala med människor utan
att riskera att bli stoppad eller avbruten av andra krafter.
Muhammad sände delegationer till andra arabiska
stammar i Arabien och skrev brev till härskare och kungar i
grannländerna och i den tidens stormakter Persien, Bysans
och Egypten och bjöd dem
att acceptera islam som
”Guds Budskap”. Muslimerna
ökade i antal allteftersom
människor fann sanningen
i islam.
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Meckas ledare var skamsna och
inte beredda att bekämpa
muslimerna. När den
muslimska styrkan kom
fram till Mecka vände sig
Muhammad (fvöh) till hela
Meckas folk och bekräftade
Guds Enhet, hänförde segern
till Honom och påminde människorna om att de alla
härstammar från Adam och att Adam skapades ur markens
stoft.
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630 e.Kr.
Fredligt maktövertagande i Mecka: Inom mindre än två
år bröts vapenvilan av Mecka när deras allierade dödade
20 muslimer.
Som svar på detta dåd tågade Muhammad med 10 000
muslimer för att inta Mecka, men instruerade sina krigare
att bara bruka våld om de själva blev angripna.7

Biografi

Sedan frågade han Meckas folk: ”Vad tycker ni att jag ska
göra med er?” De svarade: ”Vi hoppas på det bästa. Du har
trots allt varit en nådig broder och god kusin.”
Exemplarisk förlåtande attityd: Trots de umbäranden
som Meckas folk hade utsatt honom för under 21 år
agerade Muhammad med storsinthet och hög moral. Han
svarade: ”Känn ingen fruktan idag. Gå nu hem, ni är fria.”
Muhammads agerande gjorde starkt intryck och många
kom till honom för att svära sin trohet och anta islam.
(Sunan Al-Bayhaqi, 9/118, 18342, 18343)

630–631 e.Kr.
Arabiska stammar antar islam: Efter det fredliga intåget
i Mecka kom delegationer från hela Arabien för att lära
sig om islam. Utöver Hawazen som militärt bekämpade
muslimerna och till slut besegrades vid Hunayn antog
flertalet arabiska stammar islam. Muhammad sände flera
av sina följeslagare till olika provinser i Arabien för att lära
människor islam – Guds Budskap.

När Muhammad återvände till Mecka var hans främsta mål att rena Guds
Hus. Han förstörde alla avgudabilder runt och i Kaba, det Guds Hus som
hade uppförts av Profeten Abraham (fvöh) för att förhärliga den Ende
Guden (universums och alltings Skapare).
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632 e.Kr.
Muhammads avskedspredikan: Muhammads uppdrag
var slutfört och hans liv gick mot sitt slut. År 632 e.Kr. gjorde
Muhammad vallfärden och framförde sin sista predikan
inför 100 000 människor.
Hans predikan påminde människor om trons grunder:
tro på En Gud; livets, tillgångarnas och egendomarnas
okränkbarhet; alla rasers likvärdighet; rättvisa; kvinnors
rättigheter och moral.
632 e.Kr.
Profeten Muhammad gick bort i sitt hem i Medina år 632
och efterlämnade endast ett fåtal ägodelar. Han lämnade
inte efter sig några pengar eller rikedomar utan ett trosarv
som ännu, med Guds ljus, lyser upp sinnena hos miljoner
människor världen över.
Att göra fel är mänskligt, att förlåta är Gudomligt
Alexander Pope
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Berg runt Mecka, Saudiarabien
Panoramavy över ”Ljusets berg” där Hiras grotta
finns – Mecka
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Flygbild över den heliga
moskén, Mecka –
Saudiarabien
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Mecka, Saudiarabien med den Heliga Moskén (Al-Masjid al-Haram)
från luften. Hos professionell fotograf Suzan Eskander
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Den Heliga Moskén (al-Masjid alHaram) i Mecka, Saudiarabien. Detta
är den heligaste moskén i islam och
i världen. Den svarta byggnaden är
Kaba. Muslimer tror att Gud befallde
Profeten Abraham att bygga Kaba
för att förhärliga och dyrka Honom
(Den Ende Guden). När muslimer ber
till Gud vänder de sina ansikten mot
Kaba.
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Berget Nur/Hiras grotta,
Mecka, Saudiarabien

Hiras grotta

Thawrs grotta – den grotta där Muhammad och
hans följeslagare Abu Bakr stannade tre dagar under
migrationen till Medina
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Quba-moskén; Den första moskén i islam, 8 km
söder om Nabawi-moskén, Madinah.

Quba-moskén - Madinah - Saudiarabien
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Staden Badr sedd från luften

Den plats där den quraishiska styrkan slog läger

Platsen för Slaget vid Badr
där Muhammad och hans
följeslagare slog läger

Platsen för Slaget vid Badr
Panoramavy över Uhud berg.
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Platsen för Slaget vid Uhud. Bilden visar den höjd där
bågskyttarna stod och martyrernas begravningsplats.
Över sjuttio av Muhammads följeslagare och hans
älskade farbror Hamza är begravda där.
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En tänkt översikt över Medina stad som visar Profeten Muhammads Moské
(Nabawi-moskén) omgiven av hus och palmer.
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Utvecklingen av profeten moskén
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Bland de kända Guds profeter är Muhammed
den enda profeten att hans gravplats är lätt
identifieras och hans anhängare är säkra på
den exakta platsen för hans grav.
Muhammed begravdes på hans hus, som är
ansluten till sin moské "Al Nabawi moské" i
Medina.
Detta foto visar den sida av moskén
byggnaden där människor kan komma in
för att se graven av profeten Muhammed
och hans hus som för närvarande bur.
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Promenad till graven av profeten

Profeten Muhammads
(fvöh) grav viv
Nabawi-moskén
i Medina. Bredvid
den finns den förste
kalifen (efterträdaren)
och ledaren för den
islamiska staten Abu
Bakr al-Siddiqs och den
andre kalifen Umar bin
al-Khattabs gravar.
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Den Heliga Moskén (al-Masjid al-Haram) i Mecka,
Saudiarabien. Detta är den heligaste moskén i islam och
i världen. Den svarta byggnaden är Kaba. Muslimer tror
att Gud befallde Profeten Abraham att bygga Kaba för
att förhärliga och dyrka Honom (Den Ende Guden). När
muslimer ber till Gud vänder de sina ansikten mot Kaba.

Al-Masjid al-Nabawi al-Sharif
(Nabawi-moskén – Profetens Moské)
Med tillåtelse av fotografen Noushad Ali
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FOTNOTER
1 Enligt vissa återberättelser och beräkningar föddes Muhammad
(fvöh) år 571 e.Kr.
2 Vissa återberättelser säger att äktenskapet mellan Muhammad
(fvöh) och Khadija varade 24 år och ett antal månader.
3 Det finns en och endast en Koran som uppenbarades för
Profeten Muhammad på ursprungsarabiska. Det finns dock
en rad översättningar av betydelsen och innebörden av
verserna i den Heliga Koranen till olika språk såsom engelska,
franska, kinesiska, svenska m.fl. De verser ur den Heliga
Koranen som citeras i denna pocketguide återges på svenska
med utgångspunkt i Muhammad Knut Bernströms Koranens
Budskap (www.koranensbudskap.se).
4 Muhammad (fvöh) attackerades i Ta’if och behandlades mycket
illa. När han lämnade Ta’if var han mycket besviken. Enligt vissa
återberättelser åkallade han Gud med en hänförande bön (se
nästa sida).
5 Aqaba- eller al-Bay’a-moskén (Utfästelsens moské): Byggd av
den abbassidiske kalifen Abu Jafar al-Mansour på den plats där
man tror att de nya muslimerna från Medina svor sin trohet till
Profeten Muhammad (fvöh) och antog islam.
6 En liten muslimsk grupp blev kvar i Mecka och kunde inte
utvandra till Yathrib (Medina).
7 Den islamiska kalendern inleds det datum då Muhammad
(fvöh) migrerade från Mecka till Medina (omkring 13
september 622 e.Kr.). Det fredliga maktövertagandet i Mecka
skedde omkring 8 januari år 630 e.Kr.

62

Muhammads åkallan till Gud

Min Gud, för Dig ensam beklagar jag mig över min
svaghet, min hjälplöshet och min förödmjukelse.
Du är den mest Barmhärtige av barmhärtiga, Du är
de hjälplösas och de svagas Försörjare, och Du är min
Försörjare.
På vem (utom Dig) kan jag förtrösta? På någon långt
bort som betraktar mig med ogillande, eller på en fiende
som jag har kapitulerat inför?
Men om Ditt missnöje inte drabbar mig har jag
ingenting att oroa mig för.
Jag söker skydd i Ditt ljus genom vilket mörkret lyses
upp, och i vilket både denna värld och den kommande
rättas till.
Det goda som Du skänker mig är alltför omfattande för
att Du ska kasta Din vrede eller Ditt missnöje över mig.
Till Dig ska jag fortsätta att vända mig till dess jag har
vunnit Din gunst.
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Kapitel

Profetskap

4
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Arabisk kalligrafi skapad av den japanska
kalligrafen Nobuko Sagawa
"Och vi har inte skickat dig utan till alla
människor som givare av goda nyheter och
att varna dem".
Koranen 34:28

Berget Nur/Hiras grotta, Mecka,
Saudiarabien

Kapitel 4

Muhammad visste inte att han skulle bli Profet: Han
levde ett sedesamt och vanligt liv. Han var känd för sin
strävsamhet, integritet och pålitlighet. Han tillbad aldrig
avgudabilder i en tid då avgudadyrkan var utbredd i ett
polyteistiskt samhälle.
Han hade alltid varit övertygad om att hela universum
måste ha skapats och vara kontrollerat av en Gud. Han
brukade tillbe Gud genom att dra sig tillbaka till en grotta
(634 m över havsnivå) i ett berg 4 km öster om Mecka
(Makkah).
Grottan är känd som Hiras grotta i det berg som kallas
Hira, eller Nur (dvs. ljus) eftersom Muhammad
tog emot uppenbarelse från Gud när han
mediterade i denna grotta.

Hiras grotta

Läs!

Det var ingen illusion
och det var ingen dröm:
När Muhammad var fyrtio år
gammal brukade han regelbundet
dra sig tillbaka till Hiras grotta för att
meditera. I månaden ramadan (den
nionde månaden i månkalendern)
år 610 e.Kr. uppenbarade sig
Ärkeängeln Gabriel för honom för
första gången när han var i grottan
och uppmanade honom: ”Läs.”
Muhammad blev rädd.
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Muhammad & Gudomlig
uppenbarelse

Profetskap

Han var illitterat, kunde inte läsa och visste inte vad han
skulle läsa. Gabriel upprepade sina ord och reciterade
sedan följande vers från Gud:
Läs! I din Herres namn, Han som har skapat, skapat
människan av en grodd som sätter sig fast. Läs!
Din Herre är den Främste Givaren, som har lärt
[människan] pennans bruk, lärt människan vad hon
inte visste. Koranen 96:1–5
Efter detta korta möte försvann Ärkeängeln Gabriel.
Muhammad var skräckslagen: Han var ytterligt uppjagad,
och begav sig hastigt hem. Han skakade, berättade för sin
hustru Khadija vad som hade hänt och bad henne svepa
om honom. Hon sa honom att Gud inte skulle svika honom
eller tillåta djävlar att komma nära honom eftersom han
(Muhammad)
vårdade
goda relationer med sina
släktingar, hjälpte de
behövande och gärna
idkade välgörenhet.
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Detta är ordet
Muhammad på
arabiska som designats
av konstnären Abdul
Majid Al Noerat. Den efterliknar
Muhammads klättring uppför
Ljusets berg och hans strävan
efter att finna den Ende Guden,
världarnas och alltings Herre.

Du är Guds Sändebud: Muhammad behövde några dagar
för att lugna ner sig och gick inte tillbaka till berget. Efter
en tid kom Ärkeängeln Gabriel tillbaka till honom och
berättade för honom att han skulle bli ett sändebud från
Gud, Allah, alltings Herre. Han reciterade följande vers från
Gud (upphöjd vare Han):
"Du som sveper in dig [i din ensamhet]! Stå upp och
varna! Och prisa din Herres majestät! Och rena ditt
hjärta! Och fly från all hednisk smitta! [När du ger] ge inte
för att få något tillbaka! Och ha tålamod och fördrag [med
allt] för din Herres skull!"
Koranen 74:1–7
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En Gudomlig uppenbarelse eller sataniska viskningar?
Muhammad fruktade att han var besatt av ont.
Tillsammans med sin hustru sökte han upp hennes
släkting Waraqa bin Nawfal, en religiös kristen person
kunnig i de bibliska texterna, för att berätta hela
historien. Waraqa förutspådde att Muhammad skulle
bli en profet och försäkrade honom om att det som
han hade upplevt var en Gudomlig uppenbarelse
lik den som Profeten Moses hade fått. Waraqa ville
gärna stödja Muhammad men var vid denna tid
redan mycket gammal. Han sa till Muhammad att
han (Muhammad) skulle drivas ut ur Mecka av sitt
eget folk och av vissa människor behandlas fientligt.

Profetskap

Gabriel fortsatte att komma till Muhammad (fvöh) under
en period på 23 år under vilken den Heliga Koranen (Guds
Ord) uppenbarades för Muhammad av Gabriel i syfte att
förmedla den till hela mänskligheten.
Muhammad förmedlade Guds Befallningar till sitt folk:
Muhammad agerade i enlighet med den uppenbarelse han
fick år 610 e.Kr. Han bjöd folket i och utanför Arabien till att
tro på en Gud (Allah) och lyda Hans Befallningar så som de
är utformade för hela mänsklighetens välbefinnande.
Vad handlar ”Budskapet” om? Islams Budskap är baserat
på ”aqidah” eller en troslära (en tro på En Gud
som Skapare av allting), och ”sharia” eller
o
r
Guds Lag, dvs. det system och de regleringar
T
h
c
som styr människors dagliga liv, aktiviteter
o
och praktiker.
lag
Sharia är indelad i tre huvudsakliga grenar: (1)
Tillbedjan: Religiösa praktiker och handlingar såsom
de dagliga bönerna, fastan, Gudsåminnelse, zakat (allmosan),
m.fl. (2) Rättsliga uppgörelser och transaktioner: islamisk
civilrätt, rättssäkerhet, folkrätt, handel etc.(3) Etik och moral:
Gott beteende, vett och etikett, värderingar som ärlighet,
uppriktighet, strävsamhet, kärlek, samverkan m.m.

Not: Efter att ha mottagit Gudomlig uppenbarelse fokuserade
Muhammad på att undervisa människor i monoteism (aqidah) under
tretton år. Efter utvandringen till Medina låg mer fokus på att förklara och
implementera sharia.
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Guds befallningar
Säg: "Kom, så skall jag läsa [för er] vad det är
som Gud har förbjudit er: Sätt ingenting vid
Hans sida; gör aldrig annat än gott mot era
föräldrar; döda inte era barn av fruktan för
fattigdom – Vi drar försorg om er och om
dem – avhåll er från all skamlöshet, både inför
andra och i hemlighet; tag inte andras liv –
Gud har förklarat [livet] heligt – annat än i
rättfärdigt syfte. Detta är vad Han befaller er;
kanske skall ni använda ert förstånd.
Och rör inte den faderlöses egendom – om det
inte är fråga om att föröka den – innan han
har nått myndig ålder.
Och mät och väg med fulla mått [i allt vad ni
företar er] såsom rättvisa och rimlighet kräver
– Vi lägger inte på någon en tyngre börda än
han kan bära. – Och när ni yttrar er, yttra er
med opartiskhet, även om det gäller en nära
anhörig. Och håll fast vid förbundet med Gud."
Detta är vad Han befaller er; kanske lägger ni
det på minnet.
Koranen, 6:151–2
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En praktisk introduktion till Muhammads lära i
Abessinien: Jafar bin Abi Talib var en av de åttio muslimer
som flydde till Abessinien (nuvarande Etiopien) för att söka
skydd. När Jafar å dessa muslimers vägnar talade inför
Abessiniens kung sa han:
”Konung! En gång var vi ett folk som levde i okunskap
(brist på kunskap och medvetenhet). Vi dyrkade avbilder,
vi levde i oanständighet, vi åt kadaver, vi försummade
våra nära och kära, vi behandlade våra grannar illa och
tillät de starka bland oss att förtrycka de svaga. Så levde
vi till dess Gud sände till oss ett sändebud från vår egen
grupp, en man om vars börd, sannfärdighet, hederlighet
och renhet vi alla var medvetna.
Han kallade oss till att tillbe Gud ensam och överge
de idoler och avgudabilder som vi tillbad så som våra
förfäder hade gjort. Han anbefallde oss att tala sanning,
att vara trogna våra åligganden, att beakta grannars,
vänners och släktingars rättigheter, och han förbjöd oss
att begå vederstyggligheter.
Vi litar på och tror honom och följer det budskap som han
har mottagit från Gud. På grund av detta har vårt folk vänt
sig mot oss, torterat oss och gjort allt de kunnat för att få
oss att överge vår religion. De har fortsatt att förfölja oss
och då vi inte kan känna någon säkerhet bland dem har vi
kommit till ert land och hoppas att ni vill skydda oss från
förtryck och behandla oss rättvist.”
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Jafar reciterade en
del ur suran ”Maria”1
i den Heliga Koranen
till dess kungen grät
och hans skägg var
vått av tårar.

Kungen sa sedan:
”Det budskap som Muhammad kommer med och det
som Jesus kom med härrör ur samma källa.”

71

Profetskap

En kristen kung erkänner Muhammads religion: Efter att
Jafar hade talat bad den abessinske kungen (som var en
religiös och gudfruktig person) honom att recitera något
ur den ”Skrift” som uppenbarats för Muhammad.

Islam med enkla ord
”Islam” betyder underkastelse
och hängivenhet till En Gud.
Det är en monoteistisk religion
i vilken anhängaren tror att
Gud är en och ojämförlig. Han
har varken partners eller söner.
Han varken föder eller är född.
Han skapade hela universum
och alla varelser. Ingen delar
hans gudomlighet och ingen
har rätten att dyrkas eller bli tillbedd utom han.

Med tillåtelse av
Abdul Aziz Al Rashidi

Profetskap

Islams budskap

Vad är Guds namn?
Hans namn är ”Allah”. Det uttalas Allaah med ”a”
som lång vokal. Gud har många attribut och
adjektiv. I islam finns det 99 erkända ”vackra namn”
attribut för Allah. Till exempel är Gud ”Den
Mest Barmhärtige”och ”Allvetande”. Ingen
kan vara mer barmhärtig än vad han är
och ingen kan vara mer kunnig än vad han är.
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Svenska

Arabiska

Hebreiska

Arameiska

Gud

Elah

Eloha

Elaha

"Han är Gud; ingen gudom finns utom Han! Han

Profetskap

känner allt det som är dolt för människor liksom
det som de kan bevittna - Han, den Nåderike, den
Barmhärtige.
Han är Gud; ingen gudom finns utom Han, Konungen,
den Helige, Han [som skänker] fred, Han som [väcker
och vidmakthåller] tron, Han som vakar [över
uppenbarelsen], den Mäktige, Han som betvingar och
återupprättar, Han vars storhet [ingen kan fatta]!
Stor är Gud i Sin härlighet, fjärran från allt som
[människor] vill sätta vid Hans sida!
Han är Gud, Skaparen, som är upphovet till allt och
som ger allt dess slutliga form. Hans är fullkomlighetens
sköna namn; allt och alla i himlarna och på jorden
prisar Honom - Han är den Allsmäktige, den Vise."
Koranen, 59; 22, 23, 24

Muhammad och islam: N När en man bad
Muhammad förklara islam med enkla ord,
för han inte skulle behöva söka ytterligare
klargöranden från någon annan, sa
Muhammad koncist:

Var ig
ikt
uppr

Säg "Jag tror på Gud" - och var därefter uppriktig.
Att anamma den islamiska tron kräver att man följer en
balanserad livsstil utan avvikelser mot extremism, i ord
eller handling.
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Islam och fre: Lingvistiskt kommer ordet ”islam” på arabiska
från rotordet ”salama”; vilket betyder fri från skada och är
besläktat med ordet ”Salaam”, som i sin tur betyder fred.
Profeten Muhammad definierade en muslim som ”den
från vilken andra människor är skyddade från skada från
hans tunga och händer”; det vill säga, människor bör inte
ta skada av hans handlingar eller ord.
I islam är ”Freden” ett av Guds (Allahs)
magnifika namn och attribut. Den som
underkastar sig Allah bör finna en inre frid
inom sig själv och vara i harmoni med omgivningen och
människorna.
Det är intressant att veta att i ett muslimskt samhälle hälsar
människor på varandra med orden ”Assalamo Alaykom”,
vilket betyder ”frid vare med dig”, istället för hälsningsfraser
som ”Hej” eller ”God dag”. Den fullständiga versionen och
betydelsen av denna fras är ”frid vare med dig såväl som
Allahs barmhärtighet och välsignelser”.
Muslimer eller Muhammedaner? Till skillnad från
anhängare av andra religioner kallas inte Muhammads
anhängare för Muhammedaner. En anhängare av islam
eller den som anammar det som en tro och en livsstil,
kallas ”muslim”; det vill säga, den som tror på en Gud och
underställer sig honom.
De sex delarna i den islamiska trosbekännelsen: Tron
på En Gud kräver en tro på hans änglar, hans böcker, hans
budbärare samt en tro på domedagen och tron på Guds
gudomliga förutbestämmelse.
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Den islamiska religionen är baserad på fem pelare som en
muslim ska utöva:
1

Shahadah

2

Salat

Att utöva de dagliga föreskrivna
bönerna

3

Siyam

Att fasta under månmånaden Ramadan

4

Zakat

Att betala allmosa som välgörenhet en
gång om året

5

Hajj

Vallfärden till den heliga moskén (Guds
hus) i Mecka en gång i livet för de som
har fysisk och ekonomisk möjlighet

Att yttra (verbalt uttala) islams
trosbekännelse (det finns ingen Gud utom
Allah och Muhammed är Allahs sändebud)
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Islams pelare, att utöva den islamiska tron

Islams pelare

1-Yttrandet av islams trosbekännelse, Shahadah
Profetskap

Detta är att erkänna att det finns en och endast
en Gud som skapade alla varelser, och hans
namn är Allah.
En person sägs vara muslim när han eller
hon från sitt hjärta yttrar (verbalt erkänner)
uttalandet av Shahadah, "det finns ingen gudom utom
Allah och Muhammad är Allahs sändebud". (På arabiska
uttalas det Ash'hado an la Ilah illa Allah, Wa Ash'hado anna
Muhammadan rasoolo'Allah).

Att erkänna Muhammad som en profet
och Guds sändebud kräver ett erkännande
av alla profeter och sändebud som Gud
sände före honom.
Detta är ett vittnesmål skrivet med arabisk kalligrafi som formgivits på
ett konstnärligt sätt. Det uppger: ”Jag vittnar att det finns ingen Gud
utom Allah och Muhammad är hans tjänare och sändebud. ”

2-De föreskrivna dagliga bönerna, Salat

Öva
...
islam

Bön (Salat) i islam är en dyrkanshandling
som gör det möjligt för individen att
komma nära Gud. Det finns fem dagligen
föreskrivna böner i islam som är fördelade över
hela dagscykeln. Dyrkans kärna är att förhärliga, upphöja
och prisa Gud med hjärtat, tungan och kroppen.
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Islams pelare

Grynings- Soluppgånbönen
gen

Zuhr
Middagsbönen

Asr
Eftermiddagsbönen

Maghrib

Isha

Profetskap

Fajr

Solnedgångs- Kvällsbönen
bönen

"När mina tjänare frågar dig om Mig då Jag är nära;
Jag besvarar den bedjandes bön, när han ber till Mig.
Och uppmana dem att svara när Jag kallar och att tro
på Mig - kanske skall de ledas på rätt väg."
Koranen, 2:186

ig
Mäkt on
tati
Medi

Ordet "salat" betyder bokstavligen "varm
kontakt” och är ett praktiskt uppvisande
av tro. Varje bön inkluderar fysiska rörelser
som bugningar och prostrationer inför Allah. Bön visar
gradvis ökande underkastelse till Allah. Det kräver full
koncentration och isolering från världsliga angelägenheter.
Profeten Muhammad sa "en person är närmast Allah under
prostration".
Att be fem gånger om dagen kan tyckas överdrivet för
vissa. I själva verket är det en typ av meditation som inte tar
mer än 40 minuter om dagen. Precis som vi äter tre till fyra
gånger om dagen och aldrig klagar eftersom vi behöver
fysisk näring för att överleva, behöver vi även andlig
näring för vår själ. Salat som utförs med jämna mellanrum
under dagens gång ger en sådan andlig näring.
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Islams pelare

3. Zakat, Att ge allmosor

2.v5år%
liga

Profetskap

Zakat är en grundläggande pelare i
islam. Det innebär att person skänker
allmosor (betala till välgörenhet) en
gång per år till fattiga, behövande och
andra rättmätiga förmånstagare som
föreskrivs av koranen. Allmosan anges
som 2,5% av den personliga förmögenheten.

a
bes
netto gar
parin

Zakat renar hjärtat från girighet och avlägsnar hat och
avundsjuka från de fattigas hjärtan. Det fostrar social
integration och samverkan, medkänsla och respekt. Det
ökar hela samhällets välbefinnande och åstadkommer
social rättvisa.
4. Fastan under Ramadan
Muslimer är skyldiga att fasta hela
Ramadan-månaden (29 eller 30 dagar),
från gryning till solnedgång. Under
fastetiden måste muslimer avstå från
att äta, dricka och ha sexuella kontakter;
och detta ska ske samtidigt som de
utövar ett normalt liv.
Att fasta för Allah, hjälper en människa att förstå och
bekräfta att näring (som kan tas för given) kommer direkt
från Allah.
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Islams pelare

Månmånader
1

Muharram

2

Safar

3

Rabi' Al-Awal

4

Rabi' Al-Akharah

5

Jumada Al-Oula

Profetskap

När människor känner hunger,
upplever de den plåga som
behövande människor går igenom, i
synnerhet i områden med svält eller
där människor saknar grundläggande
försörjning. De rika blir mer benägna
att ge till välgörenhet när de fastar.
Detta bygger upp ett förhållande
mellan rika och fattiga, och bidrar till
att bygga social harmoni.

6 Jumada Al-Akharah
7

Rajab

Fastande gör att man kan lägga 8 Sha'ban
band på inre begär, lära sig 9 Ramadan
självbehärskning och uppnå bättre 10 Shawwal
andlig utveckling. Fastande har även
Zul Qui'da
många fördelar för hälsan, och läkare 11
rekommenderar det för att bota vissa 12 Zul Hijjah
sjukdomar.
5. Vallfärden till Mecka, Hajj
Hajj är vallfärden till Mecka under
månmånaden Zul Hijjah, med avsikt
att besöka den heliga moskén
(Allahs hus) och utföra vissa religiösa
riter. Det är islams femte pelare och
ska utföras en gång i livet av alla
muslimer (som har nått puberteten),
förutsatt att de har ekonomiska och
fysiska möjligheter att utföra den.

När människor
från alla raser och
nationer samlas
vid den islamiska
världens andliga
epicentrum, bekräftar
de sina gemensamma
släktanor med Adam
och sina andliga anor
med Abraham

79

En Gud, Ett Budskap
Profetskap

Guds profeter och sändebud i Koranen:
Islam erkänner alla profeter och sändebud
som Gud skickade före Muhammad
(fvöh) för att vägleda mänskligheten.
De bekräftade ett budskap om
”monoteism”, vilket är tron på Guds
existens och enhet.
Gud skickade dem för att
undervisa människor om livets
mening, skydda dem från att hamna
vilse och lära dem god moral.
Den Heliga Koranen nämner 25 profeter
och sändebud vid namn och lade tonvikt på berättelser
om några av dem. I Koranen nämns till exempel Adam 25
gånger, Noa 43 gånger, Abraham 69 gånger, Moses 136
gånger och Jesus 25 gånger.
Muhammad sa: ”Likheten mellan mig och de profeter som
kom före mig är som en man som har byggt ett komplett
och fulländat hus sånär som på en tegelsten. Människor
som ser huset beundrar dess skönhet och säger: ’Hur
fulländat skulle inte huset bli om den sista stenen lades
på plats!’ Jag är den stenen, och jag är den siste bland
Profeterna.”(återberättat av Bukhari, 4.734, 4.735)
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berättat för dig. Och inget sändebud har fått göra
tecken och under annat än med Guds tillåtelse.
Koranen, 40:78

Säg: "Vi tror på Gud och på det som har uppenbarats
för oss och det som uppenbarades för Abraham och
Ismael och Isak och Jakob och deras efterkommande
och det som uppenbarades för Moses och Jesus och
för [de andra] profeterna av deras Herre; vi gör
ingen åtskillnad mellan dem. Och vi har underkastat
oss Hans vilja."
Koranen, 2:136

Tora, Evangelium och Koran är Guds uppenbarelser till
mänskligheten: Tro på Guds uppenbarade Skrifter innan
den Heliga Koranen är en grundläggande pelare i den
islamiska tron. Muslimer tror att den Heliga Koranen inte
står i konflikt med tidigare uppenbarelser utan identifierar
och korrigerar avvikelser från sanningen som skett under
historiens lopp.
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Vi har uppenbarat Tora med vägledning och ljus.
Profetskap

Koranen, 5:44

Efter [dessa profeter] sände Vi Jesus, Marias son, med
bekräftelse av allt det som ännu bestod av Tora och Vi
skänkte honom Evangeliet, som gav vägledning och ljus
och bekräftade det som ännu bestod av Tora – där fanns
vägledning och förmaningar till de gudfruktiga.
Koranen, 5:46

[Muhammad!] Vi har uppenbarat Koranen för dig med sanningen,
som bekräftar det som består av [äldre tiders] uppenbarade
Skrifter och vars uppgift det är att vaka över det.
Koranen, 5:48

TDessa är några av de profeter som Gud välsignade med
Sina gåvor – Adams ättlingar och ättlingar till dem som
Vi räddade tillsammans med Noa [i arken], Abrahams
och Israels ättlingar; [alla hörde] till dem som Vi har
väglett och utvalt. När de hörde den Nåderikes budskap
föll de ned på sina ansikten i tillbedjan medan deras
ögon fylldes av tårar.
Koranen, 19:58

Tabell1: De främsta profeternas liv

Profet Muhammad
Ungefärlig 570–632
period
e.Kr.
Ungefärlig
ålder
82

63

Jesus

Moses

Abraham

1–33 e.Kr.

1400 f.Kr.

1700 f.Kr.

33

120

175

Muhammad och Abraham
:
Eftersom de flesta av de kända profeterna
är ättlingar till Abraham betraktas han
som profeternas fader i judendom,
kristendom och islam. Muslimer tror
att Profeten Muhammad är Abrahams
ättling genom dennes förste son Ismael
som också var anfader till flera arabiska
stammar. Å andra sidan stammar Israels
folk och en mängd profeter som Jakob,
Josef, Aron och Moses från Abrahams
andra son Isak.
Abraham gjorde sitt liv till en kamp
för att undervisa människor
i monoteism. Den Heliga
Koranen nämner frekvent Moses
Abraham och vittnar om att
han efter att ha kämpat för att
finna sanningen och erkänt
Guds ”Den Ende Gudomens”
Enhet, i praktisk handling
påvisade sin uppriktighet,
ärlighet,
tacksamhet
och
lydnad inför Gud. Abraham är
ett av historiens främsta och
mest minnesvärda exempel
på total underkastelse inför En
Gud också under de svåraste
omständigheter.
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Adam

Enok

Noa

Abraham
Isak

Ismael

Jakob

Kedar

Jesus

MUHAMMAD
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Vem uppfyller religionens krav bättre än den som i allt
underordnar sin vilja under Guds, som gör det goda och
det rätta och följer Abrahams rena, ursprungliga tro? –
Abraham, som Gud utvalde till Sin förtrogne.
Koranen, 4:125

Han var en sanningens man och ett
föredöme för lydnad inför Gud. Enligt den
Heliga Koranen utsåg Gud därför Abraham
till vän, till en av de främsta i världen och till
en av de rättfärdiga i Livet efter detta (4:125;
2:130). Han vägledde honom till den rätta religionen och
gjorde honom till ”Imam”, dvs. människors ledare (2:124) och
beskrev honom som ett folk (16:120).

En
Gud

Abraham högaktas av muslimer som den person som gav
dem deras beteckning som ”muslimer” (dvs. de som tror
på En Gud och underkastar sig Hans vilja) (22:78).
Abraham var [till sin tro] varken jude eller kristen –
han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och
underkastade sig Guds vilja; och han vägrade att ge
avgudarna sin dyrkan.
Koranen, 3:67

Not : Ursprunget till namnet Abraham är ”Abram” eller ”Avram”, och på
arabiska skrivs och uttalas det ”Ibrahim”. Den romersk-katolska kyrkan
kallar Abraham ”Vår fader i Tron”. Den österländska ortodoxa kyrkan
högaktar honom som den ”rättfärdige förfadern Abraham”.
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Det antas att den första byggnad för tillbedjan av En Gud
uppfördes då Adam första gången trampade jordens yta.
Muslimer tror att den främste person som har renoverat
den byggnaden och rest dess murar är Profeten Abraham
tillsammans med sin son Ismael. Byggnaden är kubisk till
formen och kallas ”Kaba” (Ka’bah). Den finns i Mecka som
ligger i Bacca-dalen i nuvarande Saudiarabien. Gud pålade
Abraham och hans son en plikt att rena Kaba för dem
som ber, mediterar och faller ned på sina ansikten inför
Honom. Gud gjorde byggnaden till en plats för tillbedjan
och en helgedom (en trygg plats och en tillflyktsort) för
människor.
Abraham och Ismaels åkallan
Herre! Gör att vi underkastar oss Din vilja och gör
våra efterkommande till ett samfund av [människor]
som underkastar sig Din vilja. Lär oss att förrätta vår
andakt och tag emot vår ånger; Du är Den som går den
ångerfulle till mötes, den Barmhärtige!
Koranen, 2:128
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Profeten Muhammad påpekade att en bön i den Heliga
Moskén är mycket givande. En bön här motsvarar 100 000
böner någon annanstans.

87
87

Profetskap

j

Had

Varje år beger sig över tre miljoner människor
på pilgrimsfärd (hadj) till Den Heliga Moskén
i Mecka i Saudiarabien. Hadj är islams femte
pelare och ska genomföras minst en gång under en livstid
av dem vars ekonomiska situation och hälsa tillåter det.
Muhammad lärde människor hur de ska göra hadj som
i huvudsak består av abrahamitiska riter. Han gick runt
Kaba, den kubiska byggnad som Abraham gjorde till
Guds Hus. Cirkuleringen görs sju gånger motsols som en
underkastelsehandling inför Gud. Vandringen motsols
är i harmoni med planeternas och också elektronernas
rörelser.
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Prophecy
Sedan förrättade han bön bakom Abrahams plats, som för
närvarande är en inhägnad bit av en klippa med Abrahams
fotavtryck på. Muslimer kallar den ”Maqam Ibrahim”.
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Därefter vandrade Muhammad mellan Safas och Marwas
höjder, samma sträcka som Hagar tillryggalade för
tusentals år sedan i jakt på vatten efter att hennes make
Abraham hade lämnat henne och sonen Ismael där.
Abraham bad henne stanna där som en lydnadsakt och
underkastelse inför Guds Befallning om att den platsen
skulle bli en helgedom och en plats för tillbedjan.
Avståndet mellan dessa båda höjder är cirka 395 m och
ritualen kallas sa’i, dvs. en rask promenad mellan Safa och
Marwa. Den består av sju vändor (totalt 2,76 km) med start
vid Safa och slut vid Marwa.
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Sa’i liknar vardagens rörelse,
aktivitet, handling, resande,
strävan som en person
gör under sitt liv. Dessa
handlingar ska ha nyttiga
och värdeskapande syften.
De måste följa Guds
befallningar.
Som en del av undervisningen
om ritualerna begav sig
Muhammad till en plats känd
som ”Jamarat” i staden Mina
8 km öster om Mecka. Där
kastade han sten som en
symbolisk handling för att
efterlikna Abraham då denne
kastade sten mot Satan som
uppenbarade sig för honom
som en gammal man som
försökte övertala honom
att inte döda sin son som
ett offer till Gud. Abraham
stenade honom flera gånger.
När muslimer genomför
denna ritual bekämpar de
Satan och sina inre sämre
sidor och drifter.
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Gud räddade Abrahams sons liv och
bytte det mot ett får, och Muhammad
lärde muslimerna att som en symbol
för Abrahams offer ge Gud ett offer
i form av ett får eller en get och
fördela köttet bland de fattiga och
behövande.

Muhammad lärde muslimer att i var och en av de dagliga
bönerna också inkludera en bön till Gud om att välsigna
Abraham och hans familj. Också värt att nämna är att
Muhammad gav en av sina söner, som senare dog i tidig
barndom, namnet Ibrahim.

Säg: "Min Herre har lett mig till en rak väg, till den
sanna tron, Abrahams rena, ursprungliga tro – han som
vägrade avgudarna sin dyrkan."
Koranen, 6:161
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Det antas att Abraham begravdes i Hebron i Palestina.
Platsen betraktas som helig för judar, kristna och muslimer.
Det byggnadskomplex som innehåller Abrahams kenotaf
kallas Al Masjid Al-Ibrahimi (Abrahams moské). Av
ickemuslimer kallas den också Patriarkernas grav.
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Byggnaden är i huvudsak en
stor rektangulär moské med
två kvadratiska minareter.
Den innehåller också en
mängd kammare och en
serie underjordiska grottor.
Byggnadens centrala rum
innehåller Abrahams och
Saras kenotafer. I det södra
rummet (”Ohel Yitzhak” på
hebreiska) finns Isaks och
Rebeckas kenotafer.
Byggnadens norra rum
innehåller
Jakobs
och
Leas kenotafer. Ett vanligt
antagande är att kvarlevorna
från Abraham, Isak, Jakob,
Sara, Rebecka och Lea
begravdes i de underjordiska
kamrarna under byggnaden.
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Abrahams kenotaf

Not: Muslimer smyckar inte ut gravar.
Enligt islamisk lära bör en grav inte
höjas över marknivå
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Muhammad

och Moses

:

nen
Man lade
ta
som Gud
med

Muhammad höll Profeten Moses mycket högt och vittnade
om att han på Återuppståndelsens dag skulle se Moses stå
och hålla sig i Guds Tron. ( Sahih Al-Bukhari, 4/157, 3408. 4/159, 3414)
Ett annat tillfälle var när
Muhammad kom till Medina och
fann att judar fastar på Ashuradagen (den dag då Gud räddade
Israels folk från Egyptens farao).
Han uppmanade då muslimer
till frivillig fasta eftersom Moses
fasta den dagen var ett uttryck
för tacksamhet mot Gud.Ashuradagen infaller den tionde i den
lunariska kalenderns första
månad.
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Den Heliga Koranen nämner
att Gud talade till Moses och
beskriver honom som ett av fem
sändebud och profeter med
tunga uppdrag (Ulu al-Azm) vilka
Gud slöt heliga förbund med och
tog högtidliga löften av (33:8).
De fem är Noa, Abraham, Moses,
Jesus och Muhammad, frid vare
över dem alla.
Moses dog vid eller nära Nebo berg som vetter mot Döda
havet och Palestina. Ett minnesmonument har uppförts på
berget och blivit en viktig turistattraktion i Jordanien.
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Omkring en tredjedel av den Heliga Koranen ägnas Moses
och Israels folks erfarenheter och öden. Den Heliga Koranen
nämner dessutom några av de profeter som skickades till
Israels folk, såsom Aron, Sakarias och Johannes.

Profetskap
Muslimer
ser
många
likheter mellan Moses och
Muhammad, som båda var
profeter och sändebud som
förmedlade en Gudomlig
Skrift som innehöll Guds Lag.
Båda var också ledare för
sina folk och levde med dem
under lång tid, och båda gifte
sig och skaffade barn.
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Enligt tillförlitliga källor sa Muhammad:
”Jag är den som står närmast Marias son, och alla profeter
är bröder, och det har inte kommit någon profet mellan
mig och honom [dvs. Jesus].” (Bukhaari, 3285)
Den Heliga Koranen beskriver Jesus som
Guds Ord och som de glada nyheter som
förmedlades till Maria. Hans namn är
Messias Jesus, Marias son.

i
Jesus n
ne
Kora

Gud ingav Jesus Helig Ande (Ärkeängeln
Gabriel) och skickade honom som ett sändebud till
Israels folk för att vägleda dem till den raka vägen
och till att tillbe Gud, hans Herre och deras Herre och
alltings Herre. Koranen, 2:87; 3:45–49; 4:171

Nasaret är en historisk stad som ligger i Galiléen i Palestina. I Evangeliet
nämns den som Marias hemstad och är nära förknippad med Jesus
Kristus barndom. Enligt romersk-katolsk tradition skedde bebådelsen i
Bebådelsekyrkan i Nasaret.
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Den Heliga Koranen beskriver också Jesus som illuster
(minnesvärd och framstående) i denna värld och i livet
efter detta, och en av de rättfärdiga och en av dem som
förs nära Gud.
Den heliga Koranen framhåller att Gud gav Jesus Skriften
och visdom, och Tora och Evangeliet. Han stöttade honom
med mirakler som att bota den blinde och den leprasjuke
och att med Guds (Upphöjd vare Han) tillåtelse och Vilja
föra tillbaka den döde till livet.

Foton från Betlehem: Födelsekyrkan är en av de äldsta aktiva kyrkorna i
världen och tros av många kristna vara platsen där Jesus Kristus föddes.
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Jesus st
om
återk

Han kommer att återvända innan tiden på
jorden är slut för att upprätta Guds Lag. Han kommer att
bekämpa den falske Messias och ena alla dem som tror på
Gud (Upphöjd vare Han). Han kommer att vara en rättfärdig
härskare och bringa fred till hela världen. Muslimer måste
följa Jesus när han återvänder.

Profetskap

Muslimer tror att Jesus kommer att
komma tillbaka. Muhammad framhöll att
Återuppståndelsens Dag inte kommer
förrän Jesus stiger ned från himlen.

Foton från Damaskus: Enligt några återberättelser har Profeten Muhammad
(fvöh) vittnat om att Jesus kommer att nedstiga i östra Damaskus.
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Universaliteten i det Budskap som förmedlades av
Muhammad: Muslimer tror att Muhammad fick ta emot
samma budskap som gavs till Abraham, Moses, Jesus och andra
profeter, men att hans uppdrag var universellt. Han uppdrogs
att korrigera människors trosuppfattningar, föra dem tillbaka
till den sanna tron och undervisa dem i det goda handlandet.
Vi har sänt dig [Muhammad] enbart av nåd till alla folk.
Koranen, 21:107

Muhammad
skickade
brev
till härskare och kungar i
grannländerna och i den tidens
stormakter
Persien,
Bysans
och Egypten och bjöd dem att
acceptera islam som ”Guds Budskap”. När
den bysantinske härskaren Herakleios fick Muhammads
brev bjöd han in Abu Sufyan (en av Meckas mest
framstående ledare och handelsman som av en händelse
råkade vara i området i affärer) till sig. Herakleios ställde
några frågor och bad Abu Sufyan att vara uppriktig.

rev
ads b ske
m
m
Muhaen romer
till d ärskaren
h

Profeten Muhammads (fvöh) brev till Herakleios
(på ursprunglig arabiska)
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:	Vilket samhällslager kommer Muhammad från?
: Han kommer från en högättad familj i Mecka.
: Har han någonsin svikit, brutit ett löfte eller ljugit?
: No.
:	Ökar eller minskar hans efterföljare i antal? Och har
någon av dem lämnat honom på grund av missnöje
med honom?
Abu Suyfan : Faktum är att Muhammads efterföljare beundrar
honom och ökar i antal.
Herakleios : Så vad lär Muhammad sina efterföljare?
Abu Suyfan : Tro på En Gud och social rättvisa.

Profetskap

Herakleios
Abu Suyfan
Herakleios
Abu Suyfan
Herakleios

Herakleios funderade en stund och sa sedan: ”Om det du har sagt är
sant har Muhammad möjlighet att överta mitt rike.”

Herakleios styrde det bysantinska riket under åren 610–40 e.Kr.
Under den tiden genomförde han tre militära fälttåg, besegrade
det persiska riket och återerövrade Syrien, Palestina och Egypten.
År 636 e.Kr. hade islam nått Palestina, Syrien och Egypten samt
större delen av Nordafrika. År 642 e.Kr. hade islam också nått Persien.
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Islam – en universell religion: I skrivande stund är islam
den andra största religionen i världen efter kristendomen.
En genomgripande demografisk studie av över 200 stater
finner att det idag finns 1,57 miljarder muslimer i världen,
vilket motsvarar 23 % av världens totala befolkning på 6,8
miljoner (Pew Forum on Religion & Public Life,2015).
Alla muslimer är inte araber: Arabiska muslimer utgör
mindre än en fjärdedel av det totala antalet muslimer i
världen.
33%
Kristendom

(katoliker, protestanter,
ortodoxa, anglikaner,
monofysiter, evangelikala,
baptister m.ﬂ.)

Judendom
(0.22%)

Islam

Övriga

Sikhism

Buddism

(0.36%)
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22 - 23%

(sunniter, shiiter)

Hinduism

14%

Ickereligiösa

16%

Kristna utgör 2.1 miljarder eller 32 % av världens
befolkning, och 1.1 miljarder eller 15 % är ickereligiösa/
ateister. Judendomen representerar 0.22 % och består av
cirka 14 miljoner människor.
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FOTNOTER
1 Berättelsen om Maria i den Heliga Koranen (19:16–23)

Profetskap

Och minns [vad] denna Skrift [har att säga om] Maria. Hon drog sig ifrån
de sina till ett [avskilt] rum i öster och lät dem förstå att hon ville vara i
ostördhet genom [att anbringa] ett förhänge. Och Vi sände till henne Vår
ingivelses ängel som uppenbarade sig för henne i en välskapad mans skepnad.
Då ropade hon: "Jag ber om den Nåderikes beskydd mot dig! [Kom inte
nära mig] om du fruktar Gud!"
Hon sade: "Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har
aldrig fört ett lösaktigt liv!"
Hon sade: "Hur skulle jag, som ingen man har rört, kunna få en son? Jag har
aldrig fört ett lösaktigt liv!"
[Ängeln] svarade: ”Det skall bli [som jag har sagt]. Din Herre säger: 'Detta är
lätt för Mig och [det sker] för att han skall bli ett tecken för människorna och
[en symbol för] Vår nåd. Så har [Vi] beslutat!'”
Och hon blev havande och drog sig undan med sin börda till en avlägsen trakt.
Och [när hennes tid var inne] drev henne födslovåndorna [att ta stöd] mot
en palmstam och hon utbrast: "Ack om jag hade fått dö och överlämnas åt
glömskan innan detta [skedde]!"
Enligt den Heliga Koranen tog Maria sin son till sitt eget folk som riktade
anklagelser mot henne. Den nyfödde Jesus talade då mirakulöst och sa
(19:30–35):
[Då talade] han [till dem]: "Jag är Guds tjänare. Han har gett mig
uppenbarelsen och kallat mig till profet; Han har välsignat mig, var jag än
befinner mig, och befallt mig att så länge jag lever förrätta bönen och ta mig an
de fattiga och att älska min moder och visa henne aktning – och Han har inte
gjort mig till en eländig tyrann. [Guds] fred var med mig den dag jag föddes och
skall vara med mig den dag jag dör och den dag då jag skall uppväckas från de
döda."
Detta är med sanna ord Jesus, Marias son, om vars [natur] de tvistar. Guds
[majestät] förbjuder att Han skulle ha en son; stor är Han i Sin härlighet! När
Han beslutar att något skall vara, säger Han endast till det: "Var!" – och det är.

105

Kapitel

Den Islamiska Civilisationen

Värderingar och Moral

5

106

Ditt liv och ditt handlande är ett lysande
Koranen 68:4

Kapitel 5

Värderingar & Moral

Personlig utveckling
och ledarskap

Fulländad balans i att tillfredsställa kroppsliga och
själsliga behov
Muhammad manade till att bibehålla
rätt balans mellan det materiella och
det andliga. Han lärde sina efterföljare
att kroppens och själens behov ska
tillfredsställas på tillåtna sätt och med
måttfullhet som ledstjärna.
Han manade människor att se religionen som en möjlighet
till ett bättre liv som tillför värde till deras kroppar och
själar.
Muhammad fördömde extremism: Han
manade till en balanserad livsstil, balanserade
Ingenism
åsikter och rationellt tänkande. Det berättas
trem
att tre personer kom hem till honom för Ex
att fråga om hans sätt att utöva religion.
Muhammad var inte hemma utan hans hustru
talade med dem. De fann hans nivå på tillbedjan och
religionsutövning lägre än de hade förväntat sig av en
Profet.
Enligt deras uppfattning förutsätter en religiös livsstil att
man fokuserar på andliga övningar och bortser från vissa
av kroppens behov eller berövar den naturliga drifter.
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Enligt deras uppfattning bör en religiös person förbli
ensam och ogift. Han eller hon bör också fasta varje dag
och förrätta extra böner på natten utöver de dagliga
bönerna.
När Muhammad fick kännedom om vad de hade sagt
blev han upprörd men sa att han vanligen förrättade
extraböner på natten och vilade som andra människor.
Utöver den årliga fastan under Ramadan fastade han
ibland och ibland inte. Han hade också ingått
äktenskap och menade att man inte bör förbli
ensamstående. Han sa:
”Detta är min Sunna [den livsstil som Gud
tycker om]. Den som inte accepterar den är
inte en av oss.”(Bukhaari, 1184) and (Muslim, 849)
Muhammad tycker inte om svårigheter: Det berättas att
Muhammad när han skulle ta ställning till något där fler
än ett alternativ var möjligt alltid undvek
svårigheter och valde de minst komplicerade
lösningarna förutsatt att de ledde fram till
het
önskat resultat och inte inbegrep otillåtna Enkel
saker.

Med tillstånd av kalligraf
Wissam Shawkat
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Rening och renlighet
Renlighet och personlig hygien är
grundläggande inslag i den islamiska
tron.
"Gud älskar dem som vänder tillbaka till Honom i
ånger [om de har syndat] och Han älskar dem som vill
rena sig [fysiskt och andligt]. "
Koranen 2:222

"Och rengör din klädsel! "

ning
Tvagje dag
var

Koranen 74:4

Att tvaga sig före
bön är en nödvändig
förutsättning för bönen.
Tvagningen inbegriper att tvätta
händer, ansikte, underarmar
upp till armbågarna, stryka över
huvudet och tvätta fötterna.
Ghusul, fullständing
kroppstvätt
Att regelbundet göra ghusl
(tvätta hela kroppen) är starkt rekommenderat och
betraktat som en del av Muhammads Sunna (undervisning
och livsstil). Vid vissa tillfällen (t.ex. efter sexuellt umgänge
eller menstruation) är ghusl obligatoriskt.
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Muhammad betonade renlighet och rening i alla tillvarons
delar. Han sade till sina följeslagare att regelbundet
städa sina hem och grannskap. Han lärde dem att det att
avlägsna skräp och hinder från vägen är en belönande
godhetsgärning.
Muhammad manade också sina följeslagare att vara
noga med att sköta sin personliga hygien och renlighet.
Yttranden från honom i detta avseende inbegriper:
• Klä dig i rena och snygga kläder men var inte överdådig
och slösaktig.
• Använd parfym för att dofta gott.
• Klipp naglarna och avlägsna hår från kön och armhåla.
• Tvätta händerna före och efter måltid. Rör inte
livsmedel när du vaknar innan du har tvättat händerna.
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Miswak och tandvård. Ren mun och god
andedräkt under hela dagen

Värderingar & Moral

rd
ndvå

Muhammad sa: "Om det inte hade varit
besvärligt för er hade jag befallt er att
borsta era tänder med miswak före varje
bön." [fem gånger om dagen]
(återberättat av Bukhari & Muslim)

			
Vad är miswak?
			
Miswak är ett vanligt namn för Salvadore
persica (tandborstträd, också känt som arakträd). Det är
vanligt förekommande i Saudiarabien. Veken från miswak
rengör mellan tänderna och bryts inte vid tryck utan är
böjlig och stark.
En kemisk analys av miswak visar
att den innehåller en rad nyttiga
mineraler och andra ämnen som
fluor, kvarts, vitamin C samt små mängder
klorid, garvsyra, saponin, flavoner och steroler.
Not: Forskning säger att miswak bidrar till att motverka plack,
tandlossning och blödningar från tandköttet. Miswak-stickan släpper
ifrån sig sav och kvarts (ett hårt och blankt ämne) som har en slipande
effekt och tar bort fläckar. Miswak rengör tänder på ett skonsamt och
effektivt sätt, och gör tänderna vitare utan att skada emalj eller tandkött.
Klorid bidrar till att avlägsna plack och
tandstensfläckar, och vitamin C gynnar läkning
av vävnader. Det antas också att extrakt från
miswak lindrar huvudvärk, vanlig förkylning,
illamående, spänningar och yrsel.
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Att tillföra kvalitet genom vetande:
Muhammad bibringade ett Budskap präglat
av ljus och vägledning som uppmuntrade
vetenskapliga framsteg och civilisationens
utveckling. Detta utgick från en gudomlig
uppenbarelse som hade inletts med ordet
”Läs”. Inom några decennier hade detta
revolutionerat vetandet och alla typer av
vetenskap i Arabien och världen.
Begrepp som läsa, tänka, lära, observera,
upptäcka, förstå, begrunda, betrakta, se och
reflektera förekommer frekvent i den Heliga
Koranen.

I skapelsen av himlarna och jorden och i
växlingen mellan natt och dag ligger helt
visst budskap till dem som vill använda sitt
förstånd; de som minns Gud när de står, när
de sitter och när de lägger sig till vila, och
som, när de begrundar himlarnas och jordens
skapelse [ber med dessa ord]: "Herre! Du har
inte skapat [allt] detta i blindo. Stor är Du i
Din härlighet! Förskona oss från Eldens straff!
Koranen 3:190–1
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För dem som har visshet i tron finns tecken [på Guds
allmakt överallt] på jorden, och inom er själva. Varför inte
[öppna ögonen och] se?
Koranen 51;20, 21

Muhammad
tillförde
kvalitet
till människors liv genom att
mana dem till att lära och söka
meningsfull kunskap. Han ville
att de skulle använda kunskap i
mänsklighetens tjänst och inte
förorsaka skada på jorden. Detta
kopplade han till Guds belåtenhet
när han sa:
"Den som följer en väg för att nå kunskap, visar
Gud en väg till Paradiset.”
(Sahih Muslim, 8/71, 2699)

Under många århundraden var muslimska vetenskapsmän
ledande inom teoretisk och tillämpad vetenskap. Arabiska
– Koranens språk – blev det språk som vetenskapen
använde sig av vid universitet och lärosäten som utfärdade
examina i kemi, matematik, medicin, astronomi, geografi,
ingenjörskonst, konst och litteratur.
En del forskare erkänner att den västerländska civilisationen
i huvudsak förlitade sig på den islamiska civilisationen.
Utan den skulle den västerländska civilisationen behöva
åtminstone femhundra år till för att åstadkomma det man
har åstadkommit fram till dagens datum.
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Tabell 2: Bidrag från framstående muslimska vetenskapsmän*
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Vetenskapsman

Geber
Kemins fader
721–815 e.Kr.

Algoritmi
Algoritmens
fader

Mohammad Ibn Musa Al-Khwarizmi var en
av sin tids främsta vetenskapsmän. Han var
matematiker, astronom och geograf och gav
världen decimalsystemet.

780–850 e.Kr.

Han gav stora bidrag till matematiken när han
utvecklade algebra (från ordet al-Jabr) och
algoritmen som fick namn från honom. Hans
namn gav upphov till spanskans ”guarismo”
och portugisiskans ”algarismo” som båda
betyder siffra.

Rhases
(Rasis)

Abu Bakr Muhammad Ibn Zakariya Al-Razi.
betraktades av många vetenskapsmän som
läkarnas fader. Han var den förste att skilja
mellan smittkoppor och mässlingen.
Han upptäckte en rad kemikalier och kemiska
föreningar, bl.a. alkohol och fotogen. Edward
Granville Browne ser honom som den mest
originelle av alla läkare. Han skrev flera
betydelsefulla böcker som översatts till olika
språk, bl.a. engelska, med titlar som Al-Hawi
Medical Encyclopedia, The Big Pharmacology,
Kidney and Bladder Stones, och The Book of
Experiences.

Läkarnas fader
865–929 e.Kr.

114

Major Contributions
Jaber ibn Hayyan var en prominent
mångkunnig person: kemist, astronom,
ingenjör, geolog, filosof, fysiker, farmaceut och
läkare. Av många vetenskapsmän betraktas
han som kemins fader. Han var den förste att
upptäcka en rad syror som kolväte-, salpeteroch svavelsyra, och beskrev kemiska processer
som evaporation, sublimation och destillation.
Kemihistorikern Erick John Holmyard ger
Geber äran för att ha utvecklat alkemi till en
experimentell vetenskap.

Den moderna
medicinens
fader
980–1037
e.Kr.

Al Jazari
1136–1206
e.Kr.

Abu Ali Al-Hussein Ibn Sina är en av de mest
eminenta muslimska lärde i medicin och en
av de mest kända muslimska vetenskapsmännen i världen. Han var en mycket mångkunnig
person och författare till närmare 200 verk om
vetenskap, religion och filosofi.
Avicennas två främsta verk är Shifa (Helandets Bok) och Al-Qanun Fi Tibb (Medicinens
kanon). Den förra är en filosofisk encyklopedi
baserad på aristotelisk tradition, medan den
senare består av fjorton volymer som klassificerar och beskriver sjukdomar, samt försöker
utreda orsaker till dem. Den översattes till flera
språk och var ett medicinskt standardverk i
Europa under sju århundraden (fram till tidigt
1700-tal).
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Avicenna

Abul-Iz Bin Ismael Al-Jazari. He is best known
for writing the “Book of är mest känd för att
ha skrivit Book of Knowledge of Ingenious
Mechanical Devices i vilken han beskrev
femtio mekaniska anordningar och hur man
konstruerar dem.
Al-Jazari är också känd som upphovsman till
det största astronomiska tornuret som också
betraktas som den första programmerbara
analoga datorn.
Enligt Donald Routledge Hill beskrev al-Jazari
mycket sofistikerade ljusklockor. Han är också
upphovsman till vattenklockan och den
vevaxel som omvandlar roterande rörelse till
linjär rörelse.

Avicenna
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Att tillföra kvalitet genom sport:
Muhammad brukade mana sina följeslagare att ta
hand om sin hälsa, vårda sina kroppar och lära sig olika
typer av sporter som simning, bågskytte, ridning och
hästkapplöpning.
Därutöver deltog han i löptävlingar med sina följeslagare. Det
berättas att Muhammad brukade tävla med sin hustru Aisha.
Hon vann någon gång och
han vann vid ett annat tillfälle.
Detta återspeglar också den
ömsesidiga kärlek, harmoni
och glädje som Muhammad
hade tillsammans med sin
hustru. (Abu-Dawoud, 2/334, 2578. Ibn-Majeh, 3/149, 1979)
Vid Medinas Nabawimoskés västra sida
anlade Muhammad
en kapplöpningsbana.
Även hästkapplöpningar
genomfördes här. En
annan moské byggdes
bredvid banan och kallades
Sabaq-moskén (dvs.
kapplöpningsbanans moské).
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Sociala värderingar
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Att tillföra kvalitet till människors liv
Muhammad uppmanade människor att älska varandra
Muhammad sa: ”Vid Gud
svär jag att ni inte kommer
att vara sanna troende på
Honom om ni inte älskar
varandra. Jag ska berätta om
något som om ni gör det kommer att få er
att älska varandra. Hälsa på varandra och
gör det till en regelbunden vana.” (Muslim 54)
Och han sa: ”Ingen blir en god troende om
han inte för sina bröder önskar det som han
önskar för sig själv.” ( Muslim 2699)
Han sa också: ”Den som hjälper en annan att
klara en svårighet, kommer Gud att hjälpa
att klara en svårighet på Domedagen, och
Gud hjälper alltid den som hjälper andra.”1

Att möta
andra med ett
leende är en
kärlekshandling.
Muhammad (pbuh)

Muslim

Att hälsa på människor är ett fredsbudskap: ”Underskatta
aldrig värdet av en vänlig gest, om det så bara är att möta
andra med ett leende.”2 Och han sa: ”Den som hälsar först
är närmare Gud.”3 Vid ett annat tillfälle sa han till en person
som frågade honom efter ett bra sätt att bemöta människor
på: ”Erbjud dem mat och hälsa på dem som du känner och
dem som du inte känner.”4 (Muslim 2626)
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Muhammad brukade hälsa människor med värme: Enligt
tillförlitliga återberättelser
hälsade Muhammad på
människor med värme, och
då han skakade någons
hand släppte han aldrig
taget först.
Muhammad had a high
sense of humour: Han var en mycket hjärtlig och
optimistisk person. Människor som hade med honom att
göra beskrev honom som en sympatisk person. Samtidigt
var han högaktad och respekterad. Han brukade skämta
och skoja med sina vänner och familjemedlemmar.
På Muhammads tid var tävlan (såsom
kapplöpning) en vanlig fritidsaktivitet. Det
berättas att Muhammad ofta sågs tävla med sin
hustru och sina barn.
Sinne för humor i samvaro med en äldre kvinna
Det berättas att en äldre kvinna bad Muhammad att be för
henne så att hon skulle komma in i Guds
paradis. Muhammad svarade skämtsamt:
”Det finns inga äldre kvinnor i Guds
paradis.” Hon missförstod honom och
blev förvirrad. Snart förklarade han: ”Du
(och alla andra) kommer att vara unga när
ni träder in i Paradiset.”
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(Al-Hakim, 4/411, 8357. Ibn-Majeh 4/500, 3443)
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Sinne för humor i samvaro med vänner: Vid ett tillfälle
såg Muhammad en person som hette Suhayb. Suhayb
hade ett svullet öga, såg rätt eländig ut och åt en
mogen dadel. Muhammad ville skoja med honom för
att muntra upp honom och sa: ”Hur kommer det sig att
du äter dadeln när ditt vänstra öga är svullet?” Suhayb
insåg att Muhammad skojade med honom och svarade:
”Oroa dig inte, jag äter den på högra sidan av munnen.”
Anas bin Malik berättade att en man kom till Muhammad
och bad honom om en tur på en kamel. Muhammad sa:
”Jag ska ge dig en tur på en kalv till en kamelko.” Mannen
svarade: ”Vad ska jag med en kalv till?” Muhammad sa då:
”Är inte alla kameler kalvar till kamelkor?”5
Muhammad brydde sig om och älskade barn
Muhammad ägnade barn stor uppmärksamhet.
Han hälsade på dem och lekte med dem. Vid ett
tillfälle såg Muhammad en liten pojke som var ledsen
för att hans lilla fågel hade dött. Trots att Muhammad var
på väg någonstans tog han sig tid med den lille pojken
för att prata med honom och hjälpa honom att hantera
sorgen.6 (Sahih Al-Bukhari, 8/30, 6129. Muslim 6/176, 2150)
Muhammad brukade uppmana föräldrar
att ge uttryck för sin kärlek till sina barn
genom att pussa och krama dem och vara
rättvisa mot alla sina barn.
Muhammad beskrev en far som aldrig kysste sitt barn som
att sakna något i sitt hjärta.

119

Värderingar & Moral

Muhammad älskade sina grannar: Muhammad hade
en judisk granne som inte accepterade islam och
som inte behandlade honom väl. När
mot
god
denne judiske granne blev sjuk besökte
Var
Muhammad honom i hans hem, vilket
nar
gran
gjorde att grannens hjärta mjuknade.
dina
Muhammad besökte även en judisk pojke i
dennes hem när han blev sjuk. Pojken hade
tidigare arbetat för Muhammad.
Muhammad betonade särskilt godhet mot grannar:
Muhammad berättade för sina följeslagare att
Ärkeängeln Gabriel betonade detta att vara god
mot grannar. Muhammad slog fast att den som
tror på Gud och Domedagen ska vara god mot
sina grannar. (Sahih Al-Bukhari, 8/10, 6015)
Vid ett tillfälle sa han till en följeslagare vid namn
Abu Thar: ”När du lagar soppa ska du använda mer vatten
[dvs. öka mängden soppa] så att det blir tillräckligt för att
bjuda några av dina grannar.” (Sahih Muslim, 8/37, 2625)
Muhammad avskaffade bristande socialt beteende: Vid
flera tillfällen slog han fast att den goda moralens människor
är de som kommer att stå honom närmast på Domedagen
och vara mest älskade av honom. Han sa också:
”Hata inte varandra, var inte avundsjuka på varandra, och
var bröder.”7
”En Gudstroende svär inte, förbannar inte, och använder
inte dåligt språk.”8
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som Guds Ord och inte Muhammads egna):

Troende! Män skall inte göra narr av andra män – det kan
hända att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och
kvinnor skall inte göra narr av andra kvinnor – det kan hända
att de som de gör narr av är bättre än de själva. Och förtala inte
varandra och ge inte varandra skamliga öknamn; det är gement,
troende emellan, att använda öknamn som leder tanken till synd
och lastbarhet, och de som [beter sig så och] inte ångrar det gör
sig skyldiga till en svår orätt. Koranen 49:11
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Inget hån eller förtal: Muhammad (fvöh) reciterade
följande vers ur den Heliga Koranen (som muslimer betraktar

Ingen fördomsfullhet, ingen ondsint misstänksamhet,
inget spionerande, inget skvaller:
Troende! Undvik i möjligaste mån att göra lösa
antaganden [och förmoda det ena och det andra om
varandra]; det kan ligga synd i sådana antaganden. Och
spionera inte på varandra och tala inte illa om andra
bakom deras rygg. [Eller] skulle någon av er vilja äta
sin döde broders kött? Nej, den [tanken] skulle ni finna
vämjelig! Och frukta Gud! I Sin barmhärtighet går Gud
den ångerfulle till mötes!
Koranen 49:12

Vidareförmedla inte felaktig information:
Troende! Om en människa som inte åtnjuter stadgat rykte
[för tillförlitlighet] kommer till er med en upplysning, försök
då reda ut [vad som är sanning], så att ni inte utan att inse
det tillfogar [andra] skada och sedan måste ångra vad ni
gjort.
Koranen 49:6
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Att tillföra kvalitet genom etikett
och god ton
Muhammad lade stor vikt
vid etikett och ett gott
beteende. Han lärde
sina
följeslagare
att etikett och god
ton är en del av hans
föredöme och sätt att leva
(Sunna). Därutöver manar en
rad stycken i Koranen till mildhet och
gott uppförande. Muhammad påpekade
att änglar upprörs av samma saker som människor (dvs.
högljuddhet, dålig lukt etc.)
Det följande sammanfattar
uppförandekod och -etikett.

en

del

av

islamisk

• Tala inte högljutt och rör dig inte på ett arrogant sätt.
• Stanna inte länge när du besöker en sjuk person utan
ge honom eller henne tid att vila.
• Man bör lukta gott när man kommer till moskén.
• Den som har ätit lök eller vitlök bör inte komma
till moskén för att inte störa andra med starka och
obehagliga dofter eller beteenden (såsom att rapa).

hjälpsam och ge plats åt andra på platser där
• Var
människor samlas och det är trångt.
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goda ordet är i islam en allmosa (välgörenhet).

vänligt med dina föräldrar, skrik dem inte i ansiktet
• Tala
och använd aldrig ens det mildaste fula ord.
ska vid vissa tider under dygnet alltid knacka på
• Barn
dörren till sina föräldrars rum och be om tillåtelse att
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andra med de namn och smeknamn som de
• Tilltala
själva tycker om.
handen för munnen när du gäspar och be Gud
• Sätt
välsigna andra när de nyser.
samtal med andra bör man använda goda och
• Iacceptabla
uttryckssätt så att andra inte tar illa upp. Det

komma in innan de går in.

du serverar vatten till andra ska du själv vara den
• När
siste som dricker.
du är bjuden på middag eller fest ska du äta från
• Om
de fat och skålar som står närmast dig och inte irritera
andra.

• Andas inte i en mugg vatten när du dricker ur den.
Etikett med kvinnor
Sänk din blick och stirra inte på kvinnor eller
människor som passerar dig.
Muhammad böjde sina ben för att hjälpa sin hustru
Safiya att komma upp på en kamel genom att kliva
på hans lår.
(återberättat av Anas bin Malik – Bukhari, 9/20)
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Muhammad (fvöh) respekterade andras uppfattningar
Om hans instruktioner av följeslagarna uppfattades
på två olika sätt brukade han godta båda sätten under
förutsättning att båda uppnådde önskat resultat på ett
tillåtet vis.
I samband med slaget vid ”That Al-Salassel” kritiserades
den muslimske befälhavaren Amr bin al-As för att ha lett
en bön utan att ha tvagat sig och gjort ghusl (och befann
sig därmed i ett tillstånd av rituell orenhet). Muhammad
(fvöh) lyssnade på hans ursäkt och accepterade den. Amr
förklarade att det var kallt den natten och att han om han
tvättade hela kroppen kunde ha blivit sjuk och inte kunna
leda sin grupp.

var
mad lätt
m
a
Muh tisk och med
s
reali att göra
a
att h

Anas bin Malik sa att han under tio
års tid tjänade Muhammad (fvöh)
och inte en enda gång tillfrågades
om varför han gjorde på det ena
eller andra sättet.(Al-Tirmidhi, 3351)

Muhammad uppmuntrade konsultation och demokrati
(Shura): Muhammad konsulterade alltid sina följeslagare
och även sin hustru. Han rådde sina efterföljare att vara
objektiva och använda rationellt tänkande. Han gav dem
ansvar och involverade dem i beslutsprocessen.
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Trots att detta var ett främmande koncept som aldrig
tidigare tillämpats i Arabien och att det lades fram av
en person utan någon särskild position övervägde
Muhammad förslaget noga, och till sist gillades det av
majoriteten av muslimerna. De grävde en löpgrav som
var 5,5 km lång och 4,6 m bred.
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När Meckas ledare tillsammans med
andra stammar planerade en attack på
Medina kom en persisk muslim med
förslaget att gräva en löpgrav längs
Medinas norra utkant.

Vid ett annat tillfälle (slaget vid
Badr) sa en person från folket
till Muhammad : ”Profet, om ditt
val att slå läger här inte är följden av en
uppenbarelse, får jag föreslå att vi flyttar till
ett annat ställe?” Personen i fråga lade fram sina argument
för sitt förslag och efter rådplägning välkomnade
Muhammad och muslimerna det och flyttade till den
föreslagna platsen.

Ordet ”Muhammad” på arabiska i en konstnärlig utformning.
Med tillstånd av konstnären Farid al-Ali.

125

Värderingar & Moral

Att respektera människor med annan tro: Muhammad
manade sina följeslagare att vara vänliga och öppna mot
människor med andra trosuppfattningar, och samtidigt
upprätthålla en bestämd personlighet och en tydlig
förståelse av sin islamiska tro.
Muhammad visade vid flera tillfällen hur högt han
respekterade människor oavsett trosuppfattning. Det
berättas hur han ställde sig upp för att visa respekt för
ett passerande judiskt begravningsfölje. En följeslagare
undrade varför Muhammad stod upp för den döde varpå
Muhammad svarade: ”Det är en människa” [dvs. oavsett
etnicitet, trosuppfattning och social ställning].
(Sahih Al-Bukhari, 2/85, 1312. Sahih Muslim, 3/58, 961)

Interreligiös dialog och fredlig samexistens
iös
med människor med andra trosuppfattningar:
relig
r
e
t
Interreligiös dialog kan definieras som en In ialog
d
tvåvägskommunikation eller -samtal mellan
människor med olika religiösa uppfattningar
och traditioner i syfte att nå positiva resultat
såsom att röra sig från misstänksamhet och förvirring
till förståelse och medvetenhet, eller från fientlighet till
vänskaplighet.
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Muhammad tog fram riktlinjer och
förhållningsregler för dialog och debatt
med andra baserade på de Koraniska lärorna som betonar
respekt, visdom, ömsesidig förståelse och vänlighet. Han
reciterade följande verser ur den Heliga Koranen:
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År 632 e.Kr. i sin moské i Medina tog
Muhammad emot och stod värd för en
kristen delegation som kom från Najran (i
Jemen) för att lära om islam och diskutera
skillnader mellan islam och kristendom.

"Kalla [människorna, Muhammad] med kloka och
goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram
argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din
Herre vet bäst vem det är som avviker från Hans väg
och Han vet bäst vem det är som följer Hans ledning".
Koranen 16:125

"Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av
tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och
mest hänsynsfulla sätt – utom med sådana bland dem
som vill väcka förargelse – och säg: "Vi tror på det som
har uppenbarats för oss och det som har uppenbarats
för er, och vår Gud och er Gud är en och samme Gud
och vi underkastar oss Hans vilja."
Koranen 29:46

Arabisk kalligrafi: "Det bästa av människor
är de som gynnar andra". Heder av Hasan
Çelebi,
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Umar-moskén och den Heliga Gravens
Kyrka i Jerusalem:

iös
Relig s
an
toler

I Gamla staden i Jerusalem har ett storslaget exempel på
religiös tolerans funnits i många hundra år. Det började
när den islamiska statens
andre ledare kalif Umar
bin al-Khattab år 638 e.Kr.
fredligt intog Jerusalem utan
att spilla en droppe blod.
Umar bjöds av Jerusalems
ärkebiskop Sofronius in att
be i den Heliga Gravens
Kyrka. Kyrkan kallas även
Uppståndelsekyrkan
och
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är den heligaste kristna platsen i världen. Den omfattar
Golgata där de kristna tror att Jesus korsfästes och den
grav där han begravdes. Platsen har sedan 300-talet e.Kr.
varit en viktig vallfartsort.
I en beaktansvärd gest avböjde Umar att be i kyrkan och
sa: ”Om jag ber i den kyrkan kommer muslimer att betrakta
den som en moské eller muslimsk religiös plats.”
Istället förrättade Umar bön en liten bit bort från kyrkan.
Hans agerande bekräftade den fredliga samexistensen
mellan islam och andra religioner. Det bekräftade också
religionsfrihet för ickemuslimer i den islamiska staten.
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För att fira minnet av denna historiska händelse byggdes
en moské på den plats där Umar förrättade bön. Moskén
kom senare att kallas Umar-moskén.
Kalif Umar gav Ubadah ibn al-Samit förtroendet att vaka
över den Heliga Gravens Kyrka. Ubadah var en av Profeten
Muhammads följeslagare och blev Jerusalems förste
muslimske domare. Ubadah dog år 658 e.Kr. och begravdes
på Den Gyllene Portens gravplats vid södra hörnet av den
mur som omsluter Den Heliga Platsen (al-Haram al-Sharif
eller Tempelberget). Helgedomen innefattar al-Aqsamoskén och Klippdomen.
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Umar erbjöd Jerusalems
folk ett freds- och
skyddsfördrag som kom
att bli känt som Umars
fördrag. Det har under
århundradenas lopp och
fram till dagens datum
funnits
uppsatt
på
moskéns port.
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Umars fördrag

Umars fördrag
I Guds Namn, Den Barmhärtige,
Den Nåderike

Detta är en försäkran om fred och beskydd given
av Guds tjänare Umar till folket i Ilia [Jerusalem].
Han gav dem en försäkran om skydd för deras
liv, egendom och kyrkor såväl som för de sjuka
och de friska och hela det religiösa samfundet.
Deras kyrkor ska inte intas, förstöras eller
avyttras helt eller delvis. Inget tvång ska ske
mot dem i religiösa frågor och de ska inte
skadas. Folket i Ilia ska betala skatt (jizya) som
människor i städer gör [och som muslimer
betalar en liknande skatt i form av zakat].
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Handels- och affärsetik
Muhammad uppmuntrade handel och näringsverksamhet
grundade på islamiska värden som förbjuder fusk, oetiska
metoder, bedrägeri, bedrägligt förfarande, monopol och
oskäligt utnyttjande.
Han sa också: Gud skänker den Sin Nåd som är tolerant när
han köper, tolerant när han säljer, och tolerant när han ber
om sina rättigheter.”
(Applicable for males and females - Bukhari, 2076/16)

Att ljuga eller bryta ett löfte är
detsamma som hyckleri:
Muhammad sa:

t
Ingeleri
hyck

”Den som har följande fyra karaktärsdrag är en hycklare,
och den som har ett av dem har en hycklares drag till dess
han upphör med det:
1 När han får ett förtroende sviker han,
2 När han talar far han med osanning,
3 När han sluter ett avtal bryter han mot det,
4 När han grälar beter han sig på ett oklokt, ondsint och
kränkande sätt.”

Andra marknader i Medina – nutid
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Kort efter att han hade anlänt till Medina
bad han sina följeslagare att köpa en
bit mark och avsätta den för fri handel.
Människor kom där sedan att köpa och
sälja utan att betala några avgifter eller
tullar. De kallade området Manakha.

Manakha betyder den plats där kameler
sätter sig på marken för att man ska kunna
lasta av de varor som de bär på (avsedda för
handel).

Bilden nedan visar muren
kring frihandelsområdet för 14
århundraden sedan.

Fence of Manakha, present time
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Foto tagit i Sultan Qaboos Grand Mosque i Oman. Fin islamisk arkitektur återspeglas i trätak, islamiska valv och väggdekorationer.
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Riyadh al-Salihin,183/3, 245/2; Sahih al-Bukhari, 13

2

Riyadh al-Salihin, 121/5
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Riyadh al-Salihin, 858/2
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ahih al-Bukhari, 11
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Sahih al-Albani, Abu Dawud, Imam Ahmed och Tirmidhi
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Riyadh al-Salihin, 862/1; Bukhari, 598/10
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Riyadh al-Salihin, 159/1; Sahih al-Bukhari, 6065

8

Riyadh al-Salihin, 1734/1, 1738/3
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FOTNOTER

Klippdomen, Jerusalem. Foton tagna av Peter Sanders, professionell fotograf.
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Blue Mosque, Istanbul, Turkey

Kapitel 6

Före islam hade kvinnor inga medborgerliga rättigheter.
Araber brukade föredra barn av manligt kön framför
kvinnligt i sådan utsträckning att en del fäder begravde
sina flickebarn levande.

Kvinnor

Muhammad gav kvinnor deras
rättigheter

Ingen
könsdiskriminering:
Muhammad
fördömde
diskriminering mellan pojkar och flickor och lärde sina
följeslagare att älska och uppfostra sina barn utan hänsyn till
vilket kön de har. Faktum är att han betonade omsorgen om
flickebarn till dess de har växt upp och gift sig. Muhammad sa:
“Women are the twin halves of men.” 1

(Tirmithi, 1/154, 113)

Kvinnor ärver som män: Före islam hade kvinnor
ingen arvsrätt. Muhammad förändrade framgångsrikt
denna sed och kvinnor fick liksom männen rätt att
ärva. Det var dock inte han som utformade det
islamiska arvssystemet utan han förmedlade bara
Guds Ord (nedtecknade i den Heliga Koranen)
vilka stipulerade den del som varje individ
med rätt att ärva skulle ha.
Ordet ”Muhammad” med arabisk kalligrafi utformat på ett konstnärligt
och symmetriskt sätt. Själva ordet ser ut så här: . Bokstäverna M och
H (som formar första delen av ordet ”Muhammad”) är symmetriska
med bokstäverna M och D (som formar andra delen av ordet).
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Kvinnor har en unik identitet: En hustru
betraktas inte som en del av en mans
tillhörigheter, utan är en fri person med
unik identitet. En kvinna behöver inte
ändra sitt efternamn vid äktenskap.
Hennes identitet är intakt och hennes
tillgångar och egendom skyddas av
islamisk lag. När hennes make avlider betraktas
hon som en av arvingarna och inte, såsom var
fallet före islam, som en egendom som ärvs av
manliga arvingar. (Före islam behandlades kvinnor som
boskap).
En kvinna är inte en sexleksak: Prostitution och otrohet
är strängt förbjudet i islam. Muhammad sa: ”När en person
begår otukt eller äktenskapsbrott befinner sig han eller
hon inte i ett tillstånd av ”Iman” (trosförvissning)” (dvs.
Gudstro har ännu ingen stark förankring i personens hjärta, vilket gör att
han eller hon inte känner skuld eller fruktan inför Gud).

Håll er borta från [alla frestelser till] otuktiga handlingar!
sexuella
trakasserier en ond
barn
Sådant är skamlöshet ochoäkta
väg.
nakenhet
sexuella
övergepp
våldtäkt Koranen 17:32
sexuella trakasserier
könssjukdomar
nakenhet

våldtäkt oäkta barn

sexuella
övergepp

Denna kalligrafi betyder: "Vissens topp är rädslan för Gud".
Heliga kalligrafen Ismail Hakki.
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Hijab and modesty in Islam: I islam
b
är huvudduk och anständig klädsel
Hija
i
en skyldighet för vuxna kvinnor (även
män ska klä sig anständigt). Islams lära
islam
förbjuder kvinnor att använda sina
kroppar eller sin femininitet i offentlig
fritid eller för sexuell frestelse.
Affärsverksamhet, reklam och annonser som exponerar
kvinnans kropp är inte tillåtet i islam.
Islams läror blockerar medel som kan leda till sexuella
trakasserier, övergrepp, våldtäkter, könssjukdomar och
andra vederstyggligheter som offentlig nakenhet och
pornografi.

sexuella trakasserier oäkta barn
våldtäkt sexuella övergepp
könssjukdomar sexuella trakasserier
könssjukdomar
sexuella övergepp nakenhet
oäkta barn
AIDS sexuella övergepp
AIDS våldtäkt sexuella övergepp
sexuella trakasserier oäkta barn
nakenhet
våldtäkt sexuella övergepp
könssjukdomar sexuella trakasserier
könssjukdomar
sexuella övergepp nakenhet
oäkta barn
AIDS sexuella övergepp
AIDS våldtäkt sexuella övergepp
nakenhet

J
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Gift dig!
Muhammad (fvöh) manade människor
att gifta sig och bygga upp ett familjeliv.
Han undervisade sina följeslagare i höga
islamiska värden som förbjuder sexuella
relationer andra än den äktenskapliga.

äkUtomkaptens sex
ligt

(Sahih Al-Bukhari, 3/26, 1905)

En ung man bad Muhammad om tillåtelse att ha
utomäktenskapligt sex med en flickvän eller en
prostituerad. Muhammad svarade: ”Skulle du acceptera
detta för din mor?” Mannen svarade: ”Nej.”
Muhammad (fvöh) sa: ”På samma sätt
tycker andra inte om det för sina mödrar.”
Han upprepade sedan frågan tre gånger
till den unge mannen: ”Accepterar du det
för din dotter, syster, faster?” Varje gång
svarade mannen ”Nej”, och Muhammad upprepade sedan
samma sak: ”På samma sätt tycker andra inte om det för
sina döttrar, systrar och fastrar.”
Muhammad lade sedan sin hand på mannens hjärta och
bad till Gud: ”Herre, förlåt honom hans syndfulla tänkande,
rena hans hjärta och skänk honom renlevnad.”
(Munsad Ahmad, 10/5220, 22641)
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Han uppmanade dem att delta i islamiska begivenheter,
fester och böner. Också kvinnor som arbetade som
hembiträden och hushållerskor kunde söka upp
Muhammad, tala med honom och få hans hjälp och råd.

Kvinnor

Muhammad stärkte kvinnor
I syfte att stärka kvinnors roll i samhället avsatte Muhammad
vissa dagar varje vecka för kvinnors utbildning.

Han bad också kvinnor att, som män också gjorde, avge en
formell utfästelse eftersom de är ansvariga inför islamisk lag.
Kvinnor spelar en avgörande roll i ett samhälle eftersom de
tar hand om och fostrar den kommande generation som
ska forma nationen. Muslimska kvinnor gavs myndighet att
spela en aktiv roll i samhället utan att överlappa mäns roll.
Även om prioritet alltid gavs uppgiften att fostra och ta
hand om barn, arbetade kvinnor också och deltog i det
sociala och politiska livet.

Muhammad lade särskild vikt vid att ta hand om flickor/
döttrar
Muhammad betonade vid flera tillfällen den goda
behandlingen av kvinnor och beskrev dem som ömtåliga
och ”sköra som glas”. Han sa till sina följeslagare att den
som fostrar sina döttrar på ett bra sätt, fruktar Gud i sin
omsorg om dem och vägleder dem till den rätta tron
kommer att få Paradiset.
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Muhammad manade till full respekt för mödrar
En man frågade Muhammad: ”Vem förtjänar mitt
närmaste stöd och mitt kamratskap?” Muhammad
svarade: ”Din mor.” Mannen frågade då vem efter
henne. Muhammad svarade: ”Din mor.” Mannen
ställde samma fråga igen varpå Muhammad för
tredje gången svarade: ”Din mor.”
Av nyfikenhet ställde då mannen samma fråga
för fjärde gången (han insåg att Muhammad ville inskärpa
mödrars betydelse). Muhammad sa då till honom: ”Din far.”
(dvs. din far förtjänar ditt närmaste stöd och kamratskap
efter din mor).2 (Sahih Al-Bukhari, 2/8, 5971. Muslim, 8/2, 2548)
Lärda personer brukar kommentera berättelsen med
påpekandet att mödrar inte kan undgå tre stora
prövningar: graviditet, födslovärkar och förlossning, samt
slutligen amning och avvänjning.
Muhammad uppmuntrade god behandling av fruar: Han
uppgav att om en man ogillade en av kvinnans egenskaper
kommer han att vara nöjd med en annan. Och han sa:
De troende som har den mest fulländade
tron är de som har den främsta karaktären,
och de främsta bland de troende är de
som behandlar sina hustrur bäst.
(Tirmithi, 6/188, 3895)
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Detta befrämjar kärlek, harmoni och
ömsesidig förståelse.

ässa

Skilsm

Kvinnor

Skilsmässa i islam
Skilsmässa är tillåten i islam men det borde
vara det sista alternativet efter ansträngande
ärliga försök att rädda äktenskapet. Skulle
skilsmässa bli oundviklig, bör separation ske
på goda villkor och med vänlighet.3

Muhammad älskade sin hustru: Några år efter att
Muhammads första hustru Khadija hade gått bort gifte
han sig med sin närmaste vän Abu Bakrs dotter Aisha.
Trots sin trohet mot sin avlidna
hustru älskade han Aisha och
var uppriktig mot henne. Vid
ett tillfälle frågade Amr bin alAs (en av följeslagarna) honom:
”Vem är dig mest kär?” Utan att
tveka svarade Muhammad:
”Aisha.” (Al-Bukhari, 5/5, 3662)
Bekräfta din kärlek till din hustru: Aisha berättade att
Muhammad liknade sin kärlek till henne vid en hård knut
på ett rep. Aisha frågade då och då Muhammad hur knuten
satt och han brukade då bekräfta sin kärlek till henne. Han
sa: ”Knuten sitter lika hårt som den brukar göra.”
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Varje gång Aisha lagade till lamm eller får
brukade Muhammad be henne skicka lite av
det till vänner till hans tidigare hustru Khadija.

al
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a
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Muhammad berättade för Aisha att ingen
var bättre än Khadija när hon levde. Khadija
trodde på honom när han först mottog Guds uppenbarelse
när många, bland andra vissa släktingar, inte gjorde det.
Hon tröstade honom och gav honom sitt stöd utan att
tveka.
En del kan tycka att Muhammads kommentarer om sin
tidigare hustru Khadija alstrade svartsjuka hos Aisha, men
han var rättvis och lojal mot sina hustrur.
Muhammad visade prov på exemplarisk
lojalitet mot sin exhustru: Enligt vissa
källor bad Muhammad då han
återvände till Mecka år 630 e.Kr. sina
följeslagare att slå upp hans tält nära
Khadijas grav. Detta var ett uttryck för
kärlek och trohet mot henne.

Ordet ”Muhammad” på arabiska i en formativ
stil liknande en blomma.
Med tillstånd av konstnären Farid al-Ali
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Muhammad införde inte polygami: Polygami existerade
före islam utan begränsningar. Det var mycket vanligt att
en man hade mer än en kvinna, antingen som hustrur eller
konkubiner och slavar.4

Kvinnor

Muhammad och polygami

Det är känt att Profeten Abraham var gift med Isaks mor
Sara och Ismaels mor Hagar. Det berättas också att Jakob
hade fyra kvinnor, två hustrur och två konkubiner5 (1 Mos,
32:23–4).
Muhammad levde större delen av sitt liv i
äktenskap med en kvinna: Han var gift med
Khadija i närmare 25 år och fick fyra döttrar
och två söner. Båda pojkarna dog i späd
ålder.
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Efter Khadijas död äktade han en fattig äldre
änka som hette Sawdah vars make hade gått bort
efter återkomsten från Abessinien, det land till vilket
Muhammad (fvöh) sände en del av sina följeslagare för att
söka beskydd.
Hans äktenskap med Sawdah var en form av stöd till
henne. Muhammad (fvöh) var närmare 50 år gammal när
han gifte sig med Sawdah som var äldre än honom.
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Muhammad äktade sin närmaste följeslagares dotter:
Några år senare gifte han sig med sin närmaste
vän och mest lojale följeslagare Abu Bakrs
dotter Aisha. Äktenskapet var en ära för Abu
Bakr och Aisha.
Muhammad äktade sin näst närmaste
följeslagare Umars dotter: Två år senare
förlorade hans näst närmaste följeslagare Umars dotter
Hafsa sin make i slaget vid Uhud och blev änka. Umar
önskade att hon skulle gifta om sig med någon av hans
trogna vänner men ingen friade till henne. Muhammad
tog då initiativet och friade till henne. Äktenskapet var en
ära och ett stöd för Umar och hans dotter
Hafsa.
Muhammad äktade en muslimsk änka
som var dotter till en av hans fiender:
Ramlah var känd under smeknamnet Umm Habibah
och var dotter till Meckas mäktigaste man Abu Sufyan.
Abu Sufyan trodde inte på Muhammad och bekämpade
honom under 20 års tid, men hans dotter antog islam.
Hon var en av de tidiga muslimer som tillsammans med
sin make utvandrade till Abessinien och levde där under
närmare 15 års tid.
Hennes
make
konverterade
till
kristendomen och gick bort i Abessinien.
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Hon blev ensam så Muhammad friade och hon accepterade
och gifte sig med honom. Överraskande nog antog hennes
far islam ett år senare.

Muhammad äktade Safiyya, en kvinna från en judisk
stam: Bani al-Nadhir var en av de judiska stammar
som förrådde Muhammad och arbetade emot
honom. Efter att Muhammad hade belägrat dem i
deras stad Khaybar kapitulerade de.
Deras ledares dotter Safiyya var en av de
tillfångatagna. Muhammad frigav henne och
erbjöd henne äktenskap. Safiyya sa ja och de
gifte sig.
Muhammad visade här för alla att han inte hade något
emot det judiska samfundet, men att angripare måste
stoppas oavsett etnicitet eller religion.
Safiyya beskrev vid ett flertal tillfällen, också efter
Muhammads död, honom som en kärleksfull och rättvis
make. (Tirmithi, 6/188, 3894. Musnad Ahmad, 5/2609, 12587)
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Kopten Maria:
Samma år skickade Muhammad en budbärare till Egyptens
kristne härskare och bjöd honom att acceptera islams
budskap.
Egyptens härskare svarade med en artig ursäkt och sände
några gåvor till Muhammad tillsammans med en läkare och
en tjänarinna eller konkubin vid namn Maria. Muhammad
(fvöh) tog emot gåvorna. Han gifte sig med Maria och fick
med henne en son, Ibrahim. Ibrahim dog som liten och
Muhammad var mycket ledsen över att mista honom.6
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En man kan ta en andra hustru om
u ds O
han kan uppvisa full respekt, rättvisa
G
och opartiskhet gentemot alla sina
Om du
hustrur. Den tredje versen i den Heliga
in
vara rät te kan
tvis, äkt
Koranens fjärde kapitel visar klart och
a
endast e
tydligt att en man inte kan äkta mer
n
än en kvinna om han inte kan behandla
dem oklanderligt och opartiskt.
Versen sätter också upp en gräns på fyra hustrur för
opartiska och rättvisa makar.

Kvinnor

Muhammad förmedlade Guds befalla för att kontrollera
polygami: Islam förbjöd inte polygami men det begränsade
och reglerade det. I islam är det inte obligatoriskt att gifta
sig med mer än en fru men det är tillåtet av äkta skäl.

Före denna uppenbarelse brukade män ha horder av
hustrur utan några begränsningar eller regleringar.
Begränsningar för Profeten Muhammad: Profeten
Muhammad var gift med fler än fyra hustrur före denna
uppenbarelse. Att vara hustrur till Guds Sändebud var
en stor ära för dem och de betraktades också som de
troendes mödrar. Gud uppenbarade i
den Heliga Koranen att Muhammads
hustrur var tillåtna för honom. Ingen
ytterligare kvinna kunde dock gifta sig
med Profeten Muhammad även om han
skulle skilja sig från någon av sina hustrur.7
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Begränsningar för Profeten Muhammads hustrur:
hustrur var som de troendes mödrar var det inte tillåtet för
någon att gifta sig med någon av dem efter att han hade
gått bort.
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I den Heliga Koranen beskriver Gud
Profetens hustrur som olika andra
kvinnor (de skulle av andra muslimer
ses som föredömliga och som de
troendes mödrar).

Om någon av Profetens hustrur begick en
uppenbart syndfull handling skulle straffet
för henne bli dubbelt. Om de däremot
hängivet följde Gud och Hans Sändebud
och gjorde rättfärdiga handlingar skulle
de få dubbel belöning.
Muhammads hustrur hade valfrihet:
Gud bad Muhammad (som sägs i den Heliga Koranen,
33:28–9) att ge sina hustrur två alternativ. Antingen
släppas (via skilsmässa) om någon av dem ville ha det
världsliga livet och dess lockelser, eller stanna i äktenskap
med Profeten Muhammad och ägna hela sitt liv åt islam.
Alla valde det andra alternativet och alla förblev gifta med
Profeten Muhammad. Efter hans död gifte ingen av dem
om sig.
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1 Återberättat av Tirmidhi. Enligt andra källor sa Profeten
Muhammad att den som har en, två eller tre döttrar och tar hand
om dem på rätt sätt (fram till dess de blir självständiga) kommer in
i Guds Paradis.
2 Koranen betonar i flera verser att en person måste vara god mot
båda sina föräldrar. (kapitel 17, vers 23)

Kvinnor

FOTNOTER

3 Sahih Abu Dawud. Se också den Heliga Koranen, 2:229.
4 Vad gäller polygami i andra religioner fanns tidigare inte heller
några restriktioner i hinduismen. Det var först 1954 med den nya
hinduiska äktenskapslagen som det blev olagligt för en hindu
att ha mer än en hustru. För närvarande är det indisk lag och inte
hinduiska skrifter som hindrar en hinduisk man att ha fler än en
hustru.
5 För fler detaljer om Jakobs familj, se 1 Mos 32:23–4.
6 Muhammad (fvöh) var så förkrossad över förlusten av sin son att
han grät öppet inför sina följeslagare. Som far kunde han inte hålla
tillbaka sina tårar. Muhammad sa till sina följeslagare att han bara
skulle säga sådant som behagar Gud och att en troende måste
acceptera Guds bestämmelse.
7 Se den Heliga Koranen, 33:50–2, angående Profeten Muhammads
(fvöh) hustrur.

151

152

Kapitel

Mänskliga rättigheter

7

152

"Människor! Vi har skapat er av en man och en
kvinna, och Vi har samlat er i folk och stammar
för att ni skall lära känna varandra. Inför Gud
är den av er den bäste vars gudsfruktan är
djupast. Gud vet allt, är underrättad om allt. "
Koranen 49:13

Frihet, rättvisa & beskydd
”Inget tvång” är en grundläggande regel i islam:
Muhammad proklamerade sig som Guds Sändebud.
Han tog emot ett Gudomligt Budskap och kämpade för
att förmedla det till alla människor, men han tvingade
inte någon att acceptera det. Han reciterade den Heliga
Koranen som bekräftar alla människors tros- och valfrihet.

Mänskliga rättigheter

Kapitel 7

"Om detta hade varit din Herres vilja skulle alla jordens
invånare helt visst utan undantag ha antagit tron. Men kan
du [Muhammad] påtvinga människorna tron? "
Koranen 10:99

"Tvång skall inte förekomma i trosfrågor. Vad som är rätt
handlande är nu klart skilt från fel och synd. Den som
förnekar de onda makterna och som tror på Gud, har
sannerligen vunnit ett säkert fäste som aldrig ger vika. Gud
hör allt, vet allt. "Koranen 2:256
Moral & alla rasers jämlikhet:
I islam är alla människor
i lagens mening jämlika
i egenskap av att vara
medlemmar av den mänskliga
rasen. Gudfruktighet och
moralisk excellens är de enda
kriterier som avgör individens
status inför Gud. Muhammad
formulerade det på följande
sätt:
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”Er Herre är En. Hela mänskligheten kommer från
Adam och Adam skapades ur stoft. En arab är inte
bättre än en ickearab och en ickearab är inte bättre
än en arab annat än i fråga om Gudfruktighet
[som
motiverar
till
goda
gärningar].”1
(Musnad Ahmad 10/5586, 23972)

Muhammad uppmuntrade frigivning av slavar och
införde regler för att eliminera slaveriet:
Slaveri existerade före Muhammads tid, och faktum är att
det var en del av många sociala
system i världen. Slavar
betraktades som ägodelar
och en del av människors
tillgångar. Eftersom islam
skyddar
människors
tillgångar
och
ägodelar
övergavs slaveriet gradvis.
Botgöring efter att ha brutit mot islamiska regleringar
kunde bestå av att frige en slav eller köpa en slav från
någon och sedan frige honom eller henne. Att begå
övergrepp mot eller bestraffa en slav utan godtagbart
skäl medförde också frigivning som botgöring för en
sådan synd.2 Detta fortsatte till dess slaveriet var helt
avskaffat.
Muhammad uppmanade troende att frige slavar för Guds
skull. Det berättas att Muhammad vid ett tillfälle såg en
person vid namn Abu Masud al-Badri slå och piska sin
slav. Muhammad sa bestämt till honom:
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Människors trygghet och säkerhet: Inför över 100 000
åhörare sa Muhammad i sin sista predikan:

Mänskliga rättigheter

”Du bör veta att Gud har större förmåga och makt över
dig än den förmåga och makt du har över denne slav.” Abu
Masud lugnade ner sig och sa ursäktande till Muhammad:
”Jag ska frige honom för Guds skull.” Muhammad sa: ”Om
du inte hade gjort det skulle Helveteselden har rört vid ditt
ansikte.” (Sahih Muslim, 5/91, 1659)

”Människor, de troende är ingenting annat än bröder. Ingen
kan bemäktiga sig någon annans egendom utan dennes
fullständiga medgivande. Har jag förmedlat Budskapet? Gud,
min Herre, var mitt vittne.
Gå aldrig tillbaka till att angripa varandra i ryggen.
Sannerligen har jag hos er lämnat det som, om
ni accepterar det, gör att ni aldrig kommer att gå
vilse efter mig: Guds Skrift och mitt exempel. Har
jag förmedlat Budskapet? Gud, min Herre, var
mitt vittne.” (Al-Hakim, 1/93, 317. Al-Bayhaqi, 6/96, 11640)
Alla människor är lika inför lagen: Muhammad
betonade att alla människor måste respektera
lagen och att förbrytare ska bestraffas utan
hänsyn till deras sociala status. Om lagen
tillämpas rättvist kommer alla människor att åtnjuta rättvisa
och säkerhet.
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Till exempel är stöld och rån ett
angrepp på människors egendom.
Förövarna måste bestraffas oavsett
etnicitet eller social tillhörighet. RÄTTVISA
LAG
Muhammad påpekade att ingen,
inte heller hans egna släktingar, står
över lagen. Han slog fast att om hans
älskade dotter Fatima stal någons egendom skulle han
bestraffa henne.3
Att döma rättvist – historien om To’mah och en judisk
man: Det hände sig att en arabisk man vid namn To’mah
stal en metallsköld som var en del av en rustning och
gömde den i en judisk bekants hem. Den judiske mannen
blev anklagad för stölden men nekade och
skyllde på To’mah.
Förövaren var inte känd men många
arabiska muslimer sympatiserade
med To’mah och försökte påverka
Muhammads uppfattning och vända
fallet till nackdel för den judiske mannen.
Islamisk rättvisa segrade dock, To’mah bevisades vara
skyldig och den judiske mannen oskyldig. I sammanhanget
uppenbarades en vers i den Heliga Koranen som påbjöd
rättvisa: (Al-Hakim, 4/385, 8256. Tirmithi, 5/128, 3036)
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Vi har uppenbarat Skriften med sanningen för
dig [Muhammad], för att du skall döma mellan
människorna med [stöd av] Guds uppenbarelse. Men
försvara inte dem som sviker [alla förtroenden som de
får]. Koranen 4:105
Kvinnors rätt och skyldigheter
I sin avskedspredikan bekräftade Muhammad
skydd av kvinnors rättigheter. Han sa:
”Människor, det är sant att män har vissa rättigheter i
förhållande till kvinnor, men de har också rättigheter i
förhållande till män.
Minns att ni har tagit dem till hustrur endast med Guds
beskydd och med Hans tillåtelse. Behandla era kvinnor
väl och var goda mot dem, ty de är era parhästar och
engagerade hjälpare.” (Sahih Al-Bukhari, 6/27, 5185. Muslim, 4/178, 1468)
Beskydd av föräldralösas rättigheter
Muhammad förmedlade Guds
Befallningar i fråga om föräldralösa.
Den Heliga Koranen påbjuder godhet
mot föräldralösa, rättvis behandling
och skydd för deras rättigheter.
De som med orätt tillägnar sig de faderlösas egendom
fyller [redan i detta liv] sin buk med eld; de kommer att
plågas i ett flammande bål!
Koranen 4:10
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”Jag och den som tar hand om en föräldralös för barn
Muhammad sa:

kommer att vara så här i Paradiset [han höll
ihop pek- och långfinger].” (Sahih Al-Bukhari, 7/53, 5304)

Återbörda det som tillhör andra till dem: Muhammad
ombads leda en begravningsbön för en person och
frågade först sina följeslagare: ”Har
denne man lånat några pengar eller har
någonting bland sina ägodelar som tillhör
andra?” De sa: ”Ja.” Muhammad bad dem
då att först återbörda detta till dem som
hade rätt till det. Sedan skulle han be för personen. Den
Heliga Koranen, 4:58, säger:
Gud befaller er att till den rättmätige ägaren återlämna
det som ni fått er anförtrott och att, när ni dömer mellan
människor, döma rättvist. Gott, ja, förträffligt är det som
Gud förmanar er till. Gud hör allt, ser allt.
Skydd för arvingars rättigheter
När någon avlider säger islamisk lag att hans eller hennes
närmaste släktingar har rätt till bestämda delar av arvet
(tillgångar och egendom). Islam tillåter inte att mer än
en tredjedel testamenteras till välgörenhet eller doneras.
Detta är för att skydda arvingarnas rätt och säkra en rättvis
fördelning av arvet bland dem.
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Muhammad besökte en av sina
följeslagare som just tillfrisknat efter
en sjukdom. Mannen sa att han hade
en stor förmögenhet och bara en dotter
som arvinge. Han frågade Muhammad
om han kunde testamentera bort två
tredjedelar till välgörenhet. Muhammad sa:
”Nej.” Mannen undrade om det gick bra med
halva. Muhammad sa: ”Nej.” Mannen föreslog
då en tredjedel. Muhammad sa: ”En tredjedel
går bra och en tredjedel är en andel. Att lämna
dina arvingar välbärgade är bättre än att lämna dem
fattiga och hjälpbehövande.”
Ingen (ocker)ränta i islam
Muhammad sa: ”Gud har förbjudit er att ta ut (ocker)ränta.
Därför ska alla ränteskulder efterskänkas. Ert kapital är ert att
behålla. Ni ska varken tillfoga eller lida av någon orättvisa.
Gud har bestämt att det inte får finnas någon (ocker)ränta.”
"De som livnär sig på ocker skall uppstå [till Domen] lika
ostadiga på benen som den som Djävulen med sin beröring
slagit med vansinne. De säger nämligen: "Handel är inte
annorlunda än ocker." Men Gud har förklarat handel lovlig
och förbjudit ocker." Koranen 2:275

Ordet ”Muhammad” på arabiska i en formativ stil
och sedan upprepad på ett konstnärligt sätt. Med
tillstånd av konstnären Farid al-Ali
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Mord och blodspillan på grund av
heder är förbjuden: Muhammad
avskaffade blodshämnd och
släktfejder. I sin avskedspredikan
förklarade han:
”Varje rätt som kom ur mord i förislamisk tid är härmed
avskaffad, och den första sådan rätt som jag avskaffar
är den som härrör ur mordet på Rabi’ah [en släkting till
Muhammad].” (Tirmithi, 5/167, 3087. Ibn-Majeh, 4/243, 3055)
Överlagt mord och dråp: Ett överlagt mord är föremål för
vedergällning in natura och mördaren ska dömas.

a
Mörd
inte

Den som oavsiktligt förorsakar någon
annans död ska i stället kompensera
den dödes familj ekonomiskt. På
Muhammads tid uppgick denna
kompensation till etthundra kameler.
Muhammad sa till sitt folk att den som
begär mer än detta lever i Okunskapens
Tid (dvs. tiden före islam).

Bekämpa endast dem som bekämpar dig: Muhammad
lärde sina efterföljare att vara bestämda i samröre
med sina fiender, varken undergivna eller
aggressiva. Det var oundvikligt att han också
var inblandad i väpnade strider. Muhammad
formulerade regler och etiska riktlinjer för hur
man ska förhålla sig till fiender i strid och hur
man ska handskas med krigsfångar.
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DÖDA INTE civila,
civila, barn,
kvinnor, äldre

FÖRSTÖR INTE
Han påminde dem ständigt
om att deras deltagande
miljön och hugg inte
i väpnade strider skulle
ner träd
ha säker grund och ske
för Guds skull som ogillar
lagöverträdare. Den Heliga Koranen, 2:190, fastställer
den grundläggande regeln för att bekämpa fiender och
angripare. Den säger:

Mänskliga rättigheter

Han lärde muslimer att
inte angripa civila och inte
angripa eller döda barn,
kvinnor och äldre. Han sa till
dem att inte förstöra miljön
eller skada träd.

"Kämpa för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var
inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen
inte angripare."
Muhammad såg självmord som en stor synd
Muhammad formulerade det i följande
ord: ”Den som dödar sig själv med en
bit metall kommer på Domedagen
att återuppstå med samma bit
e
int
metall i handen och för evigt
Begå rd
o
m
döda sig själv i Helveteselden, och
v
l
sjä
den som dödar sig själv med gift
kommer att återuppstå med samma
gift i glaset och svälja det i evighet i
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Helveteselden, och den som dödar sig själv genom att
kasta sig ut från en höjd kommer att göra detsamma i
evighet i Helveteselden.”5
Det mänskliga livets helighet och okränkbarhet
Gud är livets Skapare och Den Ende som har makt över
det, och äger därför varje skapelses liv. I samband med
historiens första mordhistoria där Adams son Kain
mördade sin bror Abel slår Gud i den Heliga Koranen fast:

"Av denna orsak föreskrev Vi för Israels barn
att om någon dödar en människa, som inte
själv har dödat någon eller försökt störa
ordningen på jorden och sprida sedefördärv,
skall det anses som om han hade dödat hela
människosläktet. Och om någon räddar ett
människoliv, skall det anses som om han hade
räddat hela människosläktet. "
Koranen 5:32
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Muhammad fördömde våld
l
Muhammad tog aldrig till våld för
ej til
N
att förmedla Guds Budskap eller
våld
införa Guds religion. Han upprättade
en islamisk stat i Medina men han
använde aldrig den lilla muslimska
grupp som fanns kvar i Mecka för att skapa oroligheter
eller lönnmörda sina fiender. Faktum är att han bad sina
efterföljare att respektera den sociala ordning som råder i
det samhälle de lever i.
Muhammad lärde de troende att när mildhet eller
vänlighet används i ett ärende tillför det alltid kvalitet
och alstrar goda utfall. Han lärde också att bryskhet och
okänsligt agerande underminerar varje fråga.
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Islamisk kalligrafi skapad av den turkiska
kalligrafen Hassan Chelebi till en vers i den
Heliga Koranen. Gud säger till folket: "när
ni dömer mellan människor, döm rättvist".
Vers 58, Kapitel 4.

Islamisk kalligrafi skapad av den egyptiska
kalligrafen Isaam Abdul Fattah till en vers i
den Heliga Koranen. Gud säger till folket:
"Och på ingen bärare av bördor skall läggas
en annans börda". Del av Vers 15, Kapitel 17.
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1.

Riyadh al-Salihin, 1604/5

2.

Riyadh al-Salihin, 1603/4, 1605/6

3.

Profeten Muhammad markerade att på
Domedagen kommer Gud att vara fiende till de som anställer
arbetare utan att betala deras lön. Profeten Muhammad
betonade att löner måste betalas till arbetare innan deras svett
torkar. Löner kan inte fördröjas och måste betalas omedelbart
efter avslutat arbete.

4.

För mer information om islamisk lag och rätt se http://www.
islamreligion.com/category/110/

5.

Sahih al-Bukhari, 34/8

6.

Sahih al-Bukhari, 5778 och Sahih Muslim, 109

Mänskliga rättigheter

FOTNOTER

Konstnärligt uttryck för ordet ”Muhammad” på arabiska.
Med tillstånd av Farid al-Ali.
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Kapitel

Miljö
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Kapitel 8

Muhammad efterlyste en grön värld
Muhammad kopplade bevarandet av miljön till tron på
Gud som skapare av allting. Eftersom miljön är en del av
Guds rike kan en Gudstroende inte tillfoga miljön skador.
Att skada miljön och slösa bort eller förorena dess resurser
(vatten, växter, djur, jord, luft, marina ekosystem m.m.) är
inte acceptabelt ur en islamisk synvinkel.

Miljö

Muhammads läror för att
bevara miljön

Den muslim som odlar ett
frö som växer till en nivå som
gör att människor eller djur
kan dra nytta av det eller
äta det har gjort något som
betraktas som sadaqah [en
välgörenhetshandling som
belönas av Gud].1 Muhammad

(Bukhaari, 2320) and (Muslim,1188)
167

Miljö

Naturens resurser är i fulländad jämvikt
Muhammad lärde sina efterföljare att alla naturresurser
är skapade av Gud och av Honom har ordnats i fulländad
balans. I den Heliga Koranen, uppenbarad för Muhammad,
säger Gud:
Allt har Vi skapat med rätta mått.
… och allt har sitt givna mått i Hans [plan].
Guds verk, som i allt är fulländat!
Koranen, 54;49 13; 8 27;88

Människor har lika rätt till naturens resurser:
Naturens resurser är Guds gåva till hela
mänskligheten. De ska inte slösas bort
eller monopoliseras. Muhammad
förklarade att alla har lika rätt till
vatten, mark och eld (energi),
Tillför kvalitet
förutom det som officiellt
Förorena inte miljön
har privatiserats.
Skada inte miljön
Slösa/överutnyttja inte naturliga resurser
Använd naturresurser effektivt, överväg återvinning
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Miljö
Fauna och flora är Guds skapelser

”Välsignad vare Gud, den främste av skapare”
Koranen 23:14

”Ingen skada” är en allmän
regel Muhammad satte upp
en allmän regel för att skydda
naturens resurser och bevara
miljön
och
människors
trygghet när han sa till sina
följeslagare:
”Ni ska inte skada eller
skadas.”

”Tron kan delas in i
fler än 70 delar med
vittnesbördet om Guds
Enhet främst. Den sista
delen handlar om att ur
människors väg avlägsna
sådant som kan skada.”
Muhammad
(Sahih Al-Bukhari, 1/11, 9)

Detta är ordet ”Muhammad” skrivet i en
formativ stil i arabisk kalligrafi. Det liknar gröna
löv på en gren.
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Muhammad förespråkade sparsamhet med vatten och
fördömde slöseri och överkonsumtion
Muhammad förklarade
klart och tydligt för en
följeslagare (som var i
färd med att tvaga sig)
att inte slösa vatten
trots att han var nära
en forsande flod.
Vid ett annat tillfälle
sa Muhammad till sina
följeslagare att inte
förorena stilla vatten eller urinera i det.
Gud sa i den Heliga Koranen:
"Vi har låtit allt liv uppstå ur vatten."
"Slösarna är demonernas bröder och Djävulen visade
stor otacksamhet mot sin Herre."
"Ät och drick [det som är gott och hälsosamt], men
visa måtta [i allt]; Gud är inte vän av dem som går till
överdrift."
Koranen 21:30, 17:27, 7:31

Tillför kvalitet till livsmiljön: Muhammad uppmanade
människor att ständigt tillföra kvalitet till miljön, även om
det skulle vara så att hela universum är på väg att kollapsa
och livet på denna planet är på väg att upphöra. Han sa:
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Miljö
”Om Stunden [dvs. slutet för
det världsliga livet] var inne och
någon står med ett frö i handen
med möjlighet att så det, låt
honom då göra det.” (Musnad Ahmad, 5/2727, 13100)
tillföra kvalitet till miljön och skydda den.
Gud tycker inte om dem som orsakar fördärv
på jorden och förstör grödor och boskap.

r
Tillfötet
i
kval

"Sträva med det som Gud har gett dig efter det eviga livets
goda utan att försumma din del av det världsliga! Och gör
gott mot andra såsom Gud har gjort gott mot dig, och stör
inte ordningen på jorden och sprid inte sedligt fördärv;
Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden och
fördärvar sederna."
Koranen 28:77
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Djurskydd

Miljö

Muhammad manade till etisk behandling av djur:
Han var emot att fånga in och hålla djur inhägnade utan
något gott skäl till det. Han ogillade också att djur piskades
eller slogs i ansiktet. Han använde olika pedagogiska
metoder för att understryka betydelsen av att behandla
djur på ett bra sätt (dvs. direkt undervisning, indirekt
undervisning med hjälp av berättelser, och praktisk
undervisning genom att gripa in i verkliga händelser).
Djur och allt levande bildar gemenskaper precis som vi
"Det finns inte ett enda av markens djur, inte en fågel
som bärs av sina vingar, som inte bildar samhällen
liksom ni själva; ingenting har Vi förbisett i Vårt beslut.
Och till sist skall de samlas åter till sin Herre."
Koranen 6:38
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Halal är mer än halal-mat:
lHala
Muhammad lärde sina efterföljare
att de inte har rätt att döda något
kött
djur som inte Gud har tillåtit. Det
är endast med Guds (som alla djur
tillhör) tillåtelse som vissa typer av djur kan slaktas för att
ätas av människor. Med undantag för grisar är det bara djur
som inte är rovdjur som får ätas, t.ex. kor, får, kycklingar
och vissa andra fåglar.
Muhammad lärde sina efterföljare att tillåtet (halal)
dödande av djur ska göras på minst smärtsamma sätt:
Djuret får till exempel inte slaktas med en slö kniv utan
den måste vara mycket vass. Djuret får inte slås ihjäl med
en sten eller slaktas så att andra djur kan se processen.
Till en person som slaktade ett djur bredvid ett annat sa
Muhammad: ”Vill du döda det andra djuret två gånger?”
(Al-Hakim, 4/231, 7658)

173

Miljö
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Vid ett tillfälle ville
Muhammad framföra
ett budskap till en
person angående god
behandling av djur. Han
sa till honom att hans
kamel ”klagade” på
honom för att den var
lastad med mer än den kunde bära. (Abu-Dawoud, 2/328, 2549)
Vid ett annat tillfälle sa Muhammad till sina följeslagare:
”Den som fångade dessa fågelungar ska återföra dem till
deras mor” [som rusade runt som en huvudlös höna].
(Abu-Dawoud, 3/8, 2675, 4/539, 5268)
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Du får belöning för att vara god mot djur: En god handling,
också mot djur, förtjänar belöning från Gud. Muhammad
berättade vid ett tillfälle för sina följeslagare om en törstig
man som fann en källa och tog sig ner i den för att dricka.
När han kom upp fann han en törstig hund flämtande, så
han tog sig ner till källan igen, fyllde sin sko med vatten
och tog med sig upp till hunden. Gud uppskattade detta
och förlät mannen hans tidigare synder
(Sahih Al-Bukhari, 3/132, 2466. Muslim, 7/44, 2244)

Vid ett annat tillfälle berättade Muhammad för sina
följeslagare att Gud hade straffat en kvinna eftersom hon
hade hållit en katt instängd så att den dog. Hon gav den
varken mat eller släppte ut den. (Sahih Al-Bukhari, 3071)
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"Denna Koran kan inte ha ställts
samman utan Guds medverkan;
nej, [den har uppenbarats] för att
bekräfta vad som ännu består [av
äldre tiders uppenbarelser], och för att
ge en fast och klar form åt Guds lag,
[uppenbarad] - ingen skall tvivla på
detta - av världarnas Herre. "
Koranen 10:38

Kapitel 9

Många lärda personer menar att
Muhammads uppdrag att förmedla
Guds Budskap och bringa människor
till tro var svårare än det uppdrag som
många sändebud och profeter hade
före honom. Det främsta mirakel som
han kom med var Koranen som på
ursprunglig arabiska reciterades som
gudomlig uppenbarelse från Gud.

Miraklet

Guds mirakel till Muhammad

Det motstånd han mötte från sitt eget arabisktalande folk
till trots förmedlade han islam till nationer och samhällen
utanför den arabiska halvön med olika språk, kulturer och
religioner.
"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen
[innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser
i den, om den inte varit från Gud. "
Koranen 4:82

Varför betraktas den Heliga Koranen som ett evigt
mirakel?
Det finns ingen mänsklig författare till den
Heliga Koranen. Muslimer betraktar den
som Guds Ord och Hans eviga Budskap till
hela mänskligheten. De tror att det är den
enda Skrift som innehåller Guds Ord ej
omformulerade av Hans Sändebud
eller någon annan.
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Miraklet

Till skillnad från fysiska mirakel
förmedlade av sanna profeter och
sändebud och upplevda endast
av de människor som levde i deras
tid, betraktar muslimer den Heliga
Koranen som ett evigt mirakel som
kan vidröras, ses, läsas och förmedlas
från generation till generation.
Säg: "Om människor och osynliga väsen i samarbete
försökte åstadkomma något som skulle kunna jämföras
med denna Koran, skulle de misslyckas, även om de gav
varandra all hjälp!"
Koranen 17:88

Ojämförligt bevarande av den Koraniska texten: Den
nuvarande Heliga Koranen är identisk med den som
uppenbarades för Profeten Muhammad för mer än fjorton
sekler sedan. Till en början memorerades den bokstav för
bokstav och ord för ord av gudfruktiga muslimer.
Kort efter Muhammads bortgång sammanställdes hela
den Heliga Koranen i en volym under Abu Bakr as-Siddiqs
tid som islams förste kalif. Flera kopior togs fram och
distribuerades till de islamiska områdena under Uthman
bin Affans tid som islams tredje kalif som påbörjades
tretton år efter Profeten Muhammads bortgång.

Detta är en del av en vers i Koranen. Gud säger till Sitt folk:
Be till Mig, så skall Jag besvara er [bön]. (den Heliga Koranen 40:60)
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Koranens särprägel

Miraklet

Företeelsen upprepning (tawatur) bekräftar Koranens
absoluta äkthet eftersom det visar på att samma text fördes
vidare av olika grupper människor och från generation
till generation utan motsägelser, diskrepanser eller
diskontinuiteter.
Det bör påpekas att
Muhammads
utsagor
och undervisning inte
blandades med Koranen
(som endast innehåller
Guds Ord utan mänskliga
kommentarer
eller
förklaringar). Muhammads utsagor och undervisning
samlades i skrifter som kallades Profetens ”Sunna” eller
”Hadith”. Denna innehåller hans undervisning, sätt att leva
samt kommentarer till Skriften (den Heliga Koranen).
Jämförelse av hadith-litteraturen och andra heliga skrifter
De flesta heliga skrifter från olika religioner är
producerade och skrivna av människor med deras egna
ord och formuleringar. Eftersom hadith-litteraturen är
sammanställd av muslimska
lärda
och
innehåller
Muhammads egna utsagor
och undervisning ser många
forskare dem som likvärdiga
andra heliga skrifter.
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Bibeln, till exempel, skrevs under en tidsrymd på mellan
1 400 och 1 800 år av 40 olika skribenter. Den är en
sammanställning av 66 olika böcker och indelad i två
huvuddelar: Gamla Testamentet (39 böcker) och Nya
Testamentet (27 böcker).
Den Heliga Koranens språk visar på att Gud talar till mänskligheten.
Den använder ofta pronomenet ”Vi” och ordet ”Säg” (dvs. Muhammad
uppmanas att säga). Muhammad slog klart och tydligt fast att det som
han reciterade som Koranen är Guds Egna Ord och inte hans egna.

Ojämförligt bevarande av form för recitation av Koranen:
När den Heliga Koranen läses eller reciteras lyfts ofta
begreppet "tajwid” fram eller nämns för att beskriva den
vetenskap som handlar om hur man läser Koranen.
Muslimer är fast övertygade om
att det inte bara är Koranens text
som är unikt bevarad utan också
de sätt på vilka Muhammad (fvöh)
och hans följeslagare reciterade
den.
Recitationsstilar
för
läsning av Koranen är namngivna efter
berättare och recitatörer med början
hos dem som hörde den direkt från
Muhammad fram till våra dagar. Detta
fortsatte från generation till generation
över hela den islamiska världen.
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Det antas att tajwid är en högst unik
vetenskap som inte finns i andra
religioner. Den återspeglar den höga grad
en u kap
s
av uppmärksamhet som följeslagarna till
veten
Muhammad gav prov på för att bevara det
sätt på vilket Muhammad reciterade den
Heliga Koranen.

id
Tajwnik

Rikt språk: Koranen uppenbarades på ursprunglig
arabiska. Många muslimska lärde menar att det arabiska
språket på grund av sitt stora antal ord och robusta
grammatik är överordnat många andra språk.
Det arabiska språket kan ofta vara mer precist än andra
språk i att beskriva Guds Ord. Arabiskan har 28 bokstäver
av vilka några inte existerar i andra språk, till exempel det
emfatiska d:et ”dâd” och t:et ”tâ”.
Antalet möjliga derivationer
ur varje grundord kan
överstiga 100 vilket gör att
det totala antalet ord i det
arabiska språket kan uppgå
till över 6 miljoner, långt
fler än i de flesta kända
språk i världen.
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Vetenskapliga fakta i Koranen
Big Bang och universums skapelse
På Muhammads tid visste ingen någonting om universums
skapelse, planeternas rörelser eller huruvida jorden var
platt eller rund. Muslimer
tror att Gud, Skaparen, är
Den Ende Som vet hur allt
skapades.
För fjorton sekler sedan
tar den Heliga Koranen
på ett mirakulöst sätt upp
universums skapelse, solens
och månens rörelser, jordens
rotation och dagens och nattens skiftningar.
Modern vetenskap förklarar universums skapelse med
teorin om Big Bang vilken understöds av observerade och
experimentella data insamlade under lång tid. Teorin säger
att hela universum från början var en enda stor massa
och att en explosion sedan inträffade som resulterade i
att galaxer bildades ur hopgyttrade moln av himmelsk
materia i rök- eller gasform.
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Universums utvidgning
År 1925 lade den amerikanske
astronomen Edwin Hubble fram
observerade belägg för att stjärnor
rör sig bort från varandra, vilket skulle
tyda på att galaxer och hela universum
utvidgas. Det är också vetenskapligt belagt
att planeter rör sig i elliptiska banor runt solen och roterar
runt sina egna axlar.
Man häpnar över likheterna mellan den moderna
vetenskapens landvinningar och följande verser i den
Heliga Koranen som reciterades av Muhammad för över
1 400 år sedan:
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"Inser de inte, de som vill förneka sanningen, att himlarna
och jorden [en gång] utgjorde en enda, sammanhållen
massa och [att] Vi skilde dem åt? Och [vet de inte] att Vi
har låtit allt liv uppstå ur vatten? Har de då ingen tro?
Koranen 21:30

Och Han vände sig mot rymden, som var rök, och sade till den
och till jorden: "Kom, villigt eller nödda och tvungna!" – och
de svarade: "Vi kommer villigt!" Koranen 41:11

Också natten och dagen är Hans verk, liksom solen och
månen, som rör sig var och en i sitt kretslopp.
Koranen 21:33

Vi har byggt världsalltet och gett det en fast struktur, och
förvisso är det Vi som utvidgar det. Koranen 51:47
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Embryologi och människans skapelse: Muhammad
reciterade följande mirakulösa vers som klargör hur
människan kom till. Sådan kunskap fanns inte på hans tid
och den vetenskapliga embryologin upptäcktes först 1 400
år senare.
"Han skapar er i moderlivet genom den ena skapelseakten
efter den andra, i tre [skikt av] mörker. Detta är Gud, er
Herre! Allt herravälde är Hans. Det finns ingen gudom
utom Han. Hur har någon kunnat förmå er att vända
Honom ryggen? ".

Miraklet
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Koranen 39:6

Modern vetenskap förklarar att tre lager
som bildar slöjor av mörker omger fostret
i livmodern och ger robust och kraftfullt
skydd åt embryot: moderns bukvägg;
livmoderväggen; samt det inre membranet
runt fostret.
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Människans skapelse
beskrivs mirakulöst i spermie
följande vers ur den
Heliga Koranen

blod
klump
Vi har skapat människan av finaste lera;
därefter lämnar Vi henne som en droppe
säd i [skötets] fasta förvar. Därefter skapar
Vi av droppen en grodd som sätter sig fast
och av grodden en klump och i klumpen
skapar Vi ben och dessa ben klär Vi med
kött; därefter låter Vi henne stiga fram som
en ny skapelse.

foster
klump

Koranen 23:12–4

Överraskande nog är den utveckling av embryot
som beskrivs i den Heliga Koranen identisk
med den moderna medicinska vetenskapens
upptäckter. Man har
också sett att benen,
precis som nämns i
Koranversen, formas
före köttet.2
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ben

kött

Välsignad vare Gud, den bäste Formgivaren!

Miraklet

Därutöver har forskare upptäckt att embryot utvecklar
hörsel före syn. Detta är kompatibelt med Koranen.
Verserna 9:32, 2:76, 78:23 hänvisar alla till hörselsinnet före
synsinnet.

Koranen 23:14

Häpnadsväckande räkning av år I
den Heliga Koranen, 18:25, berättas
om sju personer som sover i 300
år plus ytterligare 9 år. Ingen på
Muhammads tid förstod varför versen inte bara nämnde
det totala antalet, dvs. 309 år, i stället för ovanstående lite
kryptiska formulering.
I Arabien kände man inte heller till skillnaden mellan månår
och solår eller den gregorianska kalendern. Månåret är 11
dagar kortare än solåret. Det fantastiska faktumet är att
skillnaden mellan månår och solår på 300 år är just 9 år.

Den Heliga Koranen trycks vanligen på 604 sidor.
Den innehåller cirka 80 000 ord i 6348 verser och 114
kapitel. Koranens längsta kapitel består av 286 verser
och den kortaste av endast 3 verser.
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Förbluffande information om framtida händelser
I den Heliga Koranen, 30:2–5, sägs:
Bysantinerna är slagna; [de har besegrats] i ett
närbeläget land, men efter detta nederlag skall de åter
segra inom några få år. Avgörandet ligger hos Gud – så har
det [alltid] varit och så skall det förbli. Vid samma tid skall
[även] de troende få glädjas åt Guds hjälp. Han ger Sin hjälp
åt vem Han vill; Han är den Allsmäktige, den Barmhärtige.
På Muhammads tid vore det närmast
omöjligt för araberna att förutsäga
hur konflikten mellan den tidens två
supermakter skulle utvecklas under
de närmaste tio åren, och huruvida en
besegrad stormakt skulle kunna ta tillbaka
sin maktposition inom några år. Det är ett historiskt faktum
att perserriket besegrade Bysans under perioden 614–619
e.Kr. i Palestina och intog Jerusalem, men att Bysans inom
några år hade återtagit sin maktposition genom segern
över Persien vid Nineveh i Irak.
Precis geografi
Den senaste geologiska forskningen har funnit att Döda
havet som ligger i Jordandalen är den lägst liggande
saltmättade sjön i världen. Den ligger 422 meter
under havsnivå och dess stränder är de lägst belägna
landområdena i världen. Koranverserna ovan påvisar
att bysantinerna besegrades i ett nära land vilket också
betyder det lägsta landet på jorden.
Not: Det arabiska ordet ”adha” i vers 3 ovan kan betyda både ”närmast” och
”lägst”.
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1.

Gamla Testamentet skrevs på hebreiska under perioden
1500–400 f.Kr. Nya Testamentet författades på grekiska och
kom till under den andra halvan av det första århundradet
e.Kr. Det är allmänt accepterat att Matteusevangeliet är
den tidigaste texten skriven mellan 50–75 e.Kr. medan
Johannesevangeliet anses vara det sista skrivet runt 85 e.Kr.

2.

Se mer om embryologi på
www.quranandscience.com ,www.islamreligion.com
www.islamhouse.comm

3.

För mer information om vetenskapliga fakta i Koranen, se
www.eajaz.org.

4.

Fotot nedan är av grottan som tros vara de sju sovande
personernas grotta. Den upptäcktes i ett område som kallas
Abu Alanda, öster om Jordanien.
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FOTNOTER

Fotot nedan är av grottan som tros vara de sju sovande
personernas grotta. Den upptäcktes i ett område som kallas
Abu Alanda, öster om Jordanien.
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10

”De troende är som en byggnadsstruktur, de stöttar
upp varandra”

”De troende är som en
byggnadsstruktur, de stöttar upp
varandra”
Återberättat av al-Bukhaari (481) and Muslim (2585)

Hopp

Förutbestämd död
Mänskligheten

Muhammad gjorde tre linjer i sanden och sa:
”Detta är människan (med en mängd
förhoppningar och planer för detta
världsliga liv). Medan hon lever för att nå
eller åstadkomma dessa kommer döden till
henne.”
Al-Bukhaari (6417) and Muslim (1671)
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Muhammads utsagor och undervisning tar upp de flesta av livets aspekter och är därför mycket inflytelserika. De emanerar från en bas
av visdom och Gudomlig uppenbarelse.
Hans utsagor, handlingar, godkännanden och egenskaper, mer kända som hans ”Sunna”, utgör den andra källan till islamisk rätt efter
den Heliga Koranen.

Er landsman [dvs. Muhammad] har inte gått vilse och
han är alls inte besatt. Och han talar inte av egen drift.
Koranen 53:2–3

”Använd fem före fem:
Din ungdom före senilitet (ålderdom)
Hälsa före sjukdom
Rikedom före fattigdom (att vara behövande)
Fri tid före upptagen tid
Liv före död.” (Al-Hakim in Al-Mustadriq No. 7846 (4/341)

”Den främste troende är den med det bästa uppförandet.”
(återberättat av Tirmidhi)

Hans utsagor

Hans utsagor

Hans utsagor

”Två välsignelser underskattas av många –
hälsa och fri tid.” (Bukhaari, 6049)

”Avund är förbjudet utom i två fall (du önskar att du
hade samma sak som dem, men du önskar dem inget
illa). Det första fallet är en person, som Gud har skänkt
rikedom, som använder denna rättfärdigt; det andra
fallet är en person, som Gud har skänkt visdom, som
agerar i enlighet med den och lär ut den till andra.”
(Bukhari, 73/15)

”Gör saker och ting lätt för människor (när det gäller
religiösa angelägenheter), och gör det inte svårt för dem;
ge dem goda nyheter och få dem inte att dra sig undan.”
(Bukhari, 69/11)

”De som bedriver hederlig näringsverksamhet baserad på
tydliga villkor kommer Gud att välsigna, både dem själva
och deras verksamhet. På motsvarande sätt välsignar Gud
inte dem som ljuger och döljer uppgifter.”
(Bukhari, 2082/22)
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(Bukhari, 13/7)

Hans utsagor

”Ingen blir en god troende om han inte för sina bröder
önskar det som han önskar för sig själv.”

”Varje muslim bör betala sadaqah (välgörenhet). Har
han inget att betala med, låt honom arbeta för att kunna
betala. Kan han inte hitta ett arbete, låt honom hjälpa
andra (det är en välgörenhetshandling). Kan han inte
finna någon att hjälpa, låt honom göra goda gärningar
och låta bli (undvika) dåliga handlingar.”
(Bukhari, 1445/30)

”När en person dör får han ingen belöning utom från
tre saker: att ha lämnat efter sig något som andra
fortsättningsvis kan dra nytta av; att ha lämnat efter
sig kunskap eller vetenskap som gynnar mänskligheten;
att ha lämnat efter sig en god (lojal) son som fortsätter
att be om Guds välsignelser och förlåtelse för sina
föräldrar.”
(gäller både män och kvinnor)
(återberättat av Muslim, Tirmidhi, Nasa’i)
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”Frukta Gud var än du är, säkra upp en dålig handling med
en god handling eftersom den senare suddar ut den förra,
och behandla människor med en hög moral.”
(Tirmidhi, 1987; Ahmad, 5/153)

”Godhet (riktighet) är god moral, och synd
(missgärning) är det som generar dig (dvs. du känner
dig inte bekväm inom dig själv) och du vill inte att
andra ska få veta det.”
(Muslim, 15/2553)

”En stark person är inte den som kastar sin motståndare
till marken. En stark person är den som behärskar sig
när han är arg.”
(återberättat av Bukhari, Muslim och Ahmad)

”Den som tror på Gud och Den Yttersta Dagen ska
tala gott eller vara tyst, och den som tror på Gud och
Den Yttersta Dagen ska hedra (vara generös mot) sin
granne, och den som tror på Gud och Den Yttersta
Dagen ska hedra (vara generös mot) sin gäst.”
(Bukhari, 6018; Muslim, 74/47)
(Notera att alla ovan återgivna utsagor gäller både män och kvinnor)
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Att förebygga är bättre än att behandla
Muhammad var visserligen inte läkare, men hans utsagor
i förhållande till livsmedel, hälsosamma matvanor,
behandling med örter och alternativ medicin samlades i
skrifter senare kända som ”Profetisk Medicin”.
Muhammad antydde vid ett flertal
tillfällen att magen är den värsta
behållare att fylla. Små portioner och
några bitar för att stilla hungern är bättre
än att fylla magen. Det bidrar en hel del
till att hälsoproblem undviks.

Hans utsagor

Utsagor från Profeten Muhammad
i förhållande till livsmedel och
medicin

n,
Mage
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rsta a
ä
v
t
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fylla

Han uppmuntrade sina följeslagare
att äta och dricka med måtta, undvika
fetma och sträva efter en aktiv och hälsosam livsstil. Han
reciterade i dessa sammanhang Guds Ord i Koranen, 7:31:

Söner av Adam! Anlägg vårdad
klädsel var gång ni går till bön – och
ät och drick [det som är gott och
hälsosamt], men visa måtta [i allt];
Gud är inte vän av dem som går till
överdrift.
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Muhammad föreskrev korn: Idag
finns en hel del forskning som
visar på kornets hälsofördelar, och
korngräs är ett kosttillskott.
Korn innehåller ett brett spektrum
av enzymer, vitaminer, mineraler,
phytokemikalier och alla åtta
aminosyror inklusive tryptofan som
bidrar till att förebygga depression.

Muhammad rekommenderade kornsoppa (talbinah) mot
magproblem och påpekade i sina obestridliga
utsagor att den hjälper mot sorg och
t
t
depression. Hans hustru Aisha brukade
e
som vt rekommendera närstående till avlidna att
n
r
o
i
K
s
epres l äta talbinah-soppa för att lindra sorgen.
antid
e

ed

läkem
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(Bukhaari, 5365) and (Muslim, 2316)
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Enligt medicinsk forskning orsakas depressiva sjukdomar
av en minskning av vissa kemikalier eller signalsubstanser
i hjärnan som påverkar sinnesstämningen. Antidepressiva
läkemedel stimulerar kemiska förändringar som ökar
mängden sådana signalsubstanser.

Enligt medicinsk forskning orsakas depressiva sjukdomar
av en minskning av vissa kemikalier eller
signalsubstanser i hjärnan som påverkar
sinnesstämningen. Antidepressiva
läkemedel stimulerar kemiska förändringar
som ökar mängden sådana signalsubstanser.
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Det är avslöjande
att Muhammad
r
e
l
l
inte regelbundet
e
Vete rn?
konsumerade
ko
vete utan istället
mestadels åt korn och
bröd gjort på kornmjöl.
Det är numera känt att fullkorn av korn har många
hälsoeffekter. Det reglerar blodsockret, förhindrar små
blodproppar och minskar kroppens produktion av
kolesterol.
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Zamzam mineralvatten: Zamzam är namnet på
det mineralvatten som kommer från en källa 20
meter öster om islams heligaste plats Kaba i Mecka.
Muslimer tror att den kom till på ett mirakulöst sätt
för tusentals år sedan när Abrahams son Ismael var törstig
och skrek och sparkade på marken tills vatten forsade fram
(han var tillsammans med sin mor Hagar).
Vattnet är lätt alkaliskt (pH 7,5) och har en distinkt smak.
(Notera att intag av avjoniserat vatten såsom destillerat vatten resulterar i ett
surt pH i mage och tarmar. Det kan också ge sura uppstötningar).

Muhammad sa att zamzam-vatten är ett välsignat vatten
från Gud. Det är ett rikt mål och bra mot många åkommor.,
(återberättat av Bazzar och Tabarani)

Mineralvatten är av USA:s Food and Drug Authority (FDA)
klassificerat som innehållande minst 250 miljondelar
(ppm) lösta ämnen (TDS).
Kemisk analys av zamzam-vatten visade att det har
TDS på mer än 1 000 ppm av mg/L. Det är i linje med
Världshälsoorganisationens (WHO) standard för drickbart
vatten.
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Ett rikt mål mat är ett som innehåller olika mineraler som
kroppen behöver, t.ex. kalcium (som behövs för att stärka
benvävnad och för att hjärta, muskler och nerver ska
fungera bra), fluorid som är nödvändigt för tänderna och
bikarbonat som behövs
för matsmältningen.

Zamzam-vatten är ett
av de drickbara vatten
som är rikast på kalcium,
195–200 mg/L (cirka 20 %
av det rekommenderade
dagliga
intaget
för
vuxna).
Detta är högre än flera
kända mineralvatten som
Evian (78–80 mg/L) och
Perrier (147–150 mg/L). 5

Mineralvatten har ett brett spektrum av läkande funktioner
som kan lindra och behandla inflammationer i muskler
och leder, reumatism och artrit.
Detta är ordet "Rasul Allah" på arabiska som skrivs i en formativ stil som ser ut
som en dropp av vatten. Heder av Farid Al-Ali
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Tryffel som medicin:
Muhammad sa: ”Tryffel är ett
slags ’manna’ [nedsänt över
Israels folk] och saften från den är
medicin för ögonen.”
(återberättat av Bukhaari, 5708) and
(Muslim, 5244)

Tryffel är en fyllig svampliknande växt som hör till familjen
Agaricaceae. Den växer i grupper under jordytan (2–50
cm ner) i fuktig ödemark utan löv eller rötter. Den har en
markerad lukt och kan vara vit, grå eller brun till färgen.
Enligt vetenskaplig analys är 77 % av tryffeln vatten
och resterande del är en blandning av protein, fett,
kolhydrater och andra ämnen.
Moderna
vetenskapliga
upptäckter visar
emellertid på att
tryffelns vätska har
en effektiv läkande
verkan på flera
ögonsjukdomar, bland
andra trakom som är
en infektionssjukdom
som skadar
hornhinnans celler.
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Muhammad och olivolja
Hans utsagor

Muhammad (fvöh) sa att olivolja
kommer från ett välsignat träd. Han
rekommenderade sina följeslagare
att äta olivolja och gnida in eller
smörja den över hela kroppens hud.
(Tirmithi, 1851)

All modern forskning bekräftar
olivoljans många hälsoeffekter.
De flesta ”byggstenar” av
fettsyror som olivolja består av
kommer från enkelomättat fett
(bra fett) som erbjuder skydd
mot hjärtproblem genom att
kontrollera LDL-kolesterolnivåer
(dåligt kolesterol) och höja HDLnivåerna (det goda kolesterolet).
Olivolja är också mycket
bra för magen. Dess
skyddande
funktion
har god effekt för att
behandla magsår och
magkatarr.
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Idag betraktas olivolja som ett gott
läkemedel mot hudproblem och
som en effektiv fuktkräm.
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Extra jungfrulig olivolja, som fås ur
den första pressen av oliverna, är
mindre processad och innehåller
högre nivåer av antioxidanter,
framför allt vitamin E och fenoler.

De som ligger i riskzonen för diabetes
rekommenderas att kombinera
en diet med lite fett och mer
kolhydrater med olivolja. Studier
visar att denna kombination,
Gud är himlarnas och jordens ljus.
när det gäller att balansera
Hans ljus kan liknas vid en nisch där
blodsockernivån,
är
en lykta står. Lyktan är [omsluten] av
glas och glaset lyser med en stjärnas glans.
överlägsen en diet
[Det är en lykta] tänd [med olja] från ett
som
enbart
välsignat träd, ett olivträd som varken tillhör
fokuserar
på
öst eller väst och vars olja nästan lyser utan att
eld har rört vid den. Ljus över ljus! Gud leder till
lågfetthaltig
Sitt ljus den Han vill och därför framställer Han
mat.
liknelser för människorna. Gud har kunskap om allt.
(den Heliga Koranen 24:35)
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Profeten Muhammads moské (al-Masjid
an-Nabawi) i Medina, Saudiarabien
Not: Profeten Muhammads hem och grav ligger
anslutna till moskén.

Kapitel 11

Historien har dokumenterat Muhammads storsinta och
humana behandling av människor. Hans kallelse och
undervisning var baserad på vänskaplighet och broderskap.
Motsättning och stridighet hade
ingen plats i hans uppträdande.

Epilog

Muhammad, mannen

Michael Hart har i sin bok The 100;
A Ranking of the Most Influential
Persons in History skrivit:
”Från ett blygsamt ursprung
grundade och förkunnade
Muhammad en av världens stora
religioner och blev en ytterligt effektiv politisk ledare.
I dag, tretton sekler efter hans död, är hans inflytande
fortfarande mäktigt och
genomgripande. Majoriteten
“It is this unparalleled
personer i denna bok
combination of secular and
hade fördelen av att vara
religious influence which
födda och uppväxta i
I feel entitles Muhammad
civilisationers centrum,
to be considered the most
i högt kultiverade och
influential single figure in
politiskt betydelsefulla
human history”.
nationer."
Michael Hart

" uhammad, å andra
M
sidan, var född år 570
Ordet "Muhammad" på arabiska i formativ stil.
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e.Kr. i staden Mecka i södra Arabien som vid den tiden
var en avkrok i världen långt från handelns, konstens och
vetandets metropoler.”
”Det är troligt att Muhammads relativa inflytande på islam
har varit större än Jesus Kristus och Paulus kombinerade
inflytande på kristendomen. På en rent religiös nivå tycks
det då sannolikt att Muhammad har varit lika inflytelserik i
mänsklig historia som Jesus.”
Muhammad, ledaren:
Den franske skribenten
och politikern Alphonse de
Lamartine skrev i sin bok
Histoire de la Turquie:
”Om storslagna syften, små
medel och förvånansvärda
resultat är tre kriterier för
mänsklig genialitet, vem är då djärv nog att jämföra någon
annan framstående historisk person med Muhammad?”
”Aldrig har en människa, frivilligt eller ofrivilligt, för sig
själv satt ett mer upphöjt mål, ty målet var övermänskligt;
att bryta ner vidskepelser som införts mellan människan
och hennes Skapare och återföra Gud till människan
och människan till Gud; att återställa den rationella och
helgade tanken om gudomlighet mitt i de då existerande
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His
Epilog
Sayings
materiella och missprydande avgudarnas virrvarr. Aldrig
har en människa på så kort tid åstadkommit en så enorm
och varaktig revolution i världen.”
Lamartine påpekade också att Muhammad inte förflyttade
vapen och imperier för att skapa materiell makt utan
förändrade tankar, trosuppfattningar och själar. Med en
Skrift som grund, i vilken varje bokstav har blivit lag, byggde
han en andlig gemenskap som omfattar människor med
olika språk och etnicitet över hela världen.
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Berättelsen om Suraqah och en förutsägelse om något
som sker 20 år senare:
När Muhammad år 622 e.Kr. utvandrade till Medina med
sin nära följeslagare Abu Bakr utlyste Meckas ledare en
stor belöning på 100 kameler för den som fångade in
Muhammad död eller levande.
Muhammad och hans följeslagare
spårades olyckligtvis upp av en arabisk
riddare vid namn Suraqah bin Malik som
var lockad av den stora belöningen. På
vägen snavade och föll hans häst några
gånger. Suraqah uppfattade dessa
ovanliga incidenter som indirekta
tecken på att Muhammad troligen
understöddes av gudomlig kraft.
När Suraqah kom nära Muhammad
sa den senare till honom: ”Återvänd
till ditt folk och jag lovar dig att
du en dag (under den islamiska
statens paraply) kommer att bära den
persiske härskaren Khusrovs armband." Al-Bayhaqi in Al-Sunan
Al-Kubra (6/357), no. 13156

I förundran frågade Suraqah Muhammad om han menade
den iranske härskaren Khusrov bin Hormuz armband.
Muhammad svarade ja med full förtröstan och en stark
övertygelse om att islams religion kommer att nå Persien
och bli känd över hela världen.
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Suraqah
återvände
till
Mecka men han antog inte
islam förrän Muhammad
fredligt intog Mecka 8 år
senare (år 630 e.Kr.).
Muhammad gick bort år
632 e.Kr. och hans löfte
till Suraqah uppfattades
av hans följeslagare som
äkta och som att det skulle
inträffa en dag.
Tiden gick och Umar bin al-Khattab blev den islamiska
statens andre kalif. År 642 e.Kr. nådde islam Persien och
den persiske härskarens tillgångar föll i Umars händer.
Umar mindes berättelsen om Suraqah och bad sina
följeslagare att hämta honom. 20 år hade gått och Suraqah
hade blivit en gammal man.
Efter den gemensamma bönen sa Umar till Suraqah: ”Här
är den persiske härskaren Khusrovs armband, detta är vad
Muhammad lovade dig. Sätt på dem och låt alla muslimer
se dem så att alla kan vara säkra på att Muhammads löfte
är uppfyllt.”
Suraqah brast i gråt och alla snyftade.
Muhammads förutsägelse blev
verklighet tio år efter hans död.
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Muhammad, Guds Sändebud
År 630 e.Kr. fick Muhammad övertag
på Meckas ledare och gick in i staden
utan att bruka våld. Han återvände
inte hem för att bosätta sig där
resterande del av sitt liv utan för att
rensa staden från hedendom och
återställa Kaba i enlighet med dess
ursprungliga syfte (Kaba är den
kubiska byggnad som byggdes
av Abraham för dyrkan av En Gud). Han avlägsnade
alla avgudabilder från området runt Kaba och
bad sedan sin följeslagare Bilal att klättra upp
på Kaba och ropa ut:
”Gud är större, Gud är större, jag vittnar om
att det inte finns någon gud utom Gud och
jag vittnar om att Muhammad är Hans
Sändebud.”
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Muhammad ville ha nyckeln till Kabas port, så han kallade
på Uthman bin Talha (från Bani Shaybas släkt) som var den
som var anförtrodd nyckeln. Det är väsentligt att känna till
att det före islam fanns ett avtal som hade gett släkten Bani
Shayba förtroendet att vara Kabas värd och övervakare.
Detta hedersuppdrag och ansvar hade överförts från
generation till generation inom samma familj och nu hade
Uthman bin Talha uppdraget.
Uthman bin Talha var vid tillfället ny muslim. Många år
tidigare hade han vägrat att låta Muhammad komma in
i Kaba och förrätta bön som andra människor eftersom
han inte trodde på honom. När Muhammad återvände till
Mecka hade han inget annat val än att ge honom nyckeln
och bli av med hedersuppdraget att sköta platsen.

211

Epilog

I den stunden bad flera personer Muhammad att skänka
dem äran att ha hand om nyckeln till Kaba, och tusentals
muslimer ville se vem Muhammad skulle utse till Kabas
nya värd och övervakare.
Muhammad bröt stundens tystnad, öppnade porten till
Kaba och rensade ut alla avgudabilder. Han såg sedan på
Uthman bin Talha och sa till honom:
”Idag är en lojalitetens och gudfruktighetens dag! Ta nyckeln
tillbaka. Från och med nu och fram till Den Yttersta Dagen
kan ingen ta den ifrån dig [släkten Bani Shayba] utan att vara
en angripare.” Al-Tabaraani in al-Kabir (11/120) No .: 11234,
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Mer än 1 400 år har gått och nyckeln går fortfarande från
generation till generation inom släkten Bani Shayba.
Hittills har ingen vågat ifrågasätta detta av rädsla för att bli
betraktad som ”angripare” enligt Muhammads beskrivning.

Epilog

Ett ögonblick av trohet som har varat till denna dag: Det
kanske förvånar dig att få veta att nyckeln har funnits i Bani
Shaybas ägo fram till denna dag!

I våra dagar går det till så att när saudiska myndigheter
gör den årliga städningen och förberedelsen för vallfärden
kontaktar de Bani Shayba (som är en saudisk släkt) som
kommer och öppnar åt dem.
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Karen Armstrong, författare till Muhammad – A Prophet
for Our Time påpekade att vi måste närma oss Profeten
Muhammads liv på ett balanserat sätt för att kunna
förstå hans betydande insatser. Han har viktiga lärdomar
att komma med, inte bara för muslimer utan också för
västerlänningar.
Muhammad svettades bokstavligen av ansträngning
för att bringa lugn till ett konflikthärjat Arabien. Hans
liv var en oförtröttlig kamp mot girighet, orättvisor och
högdragenhet.
Karen Armstrong menar att vi, om vi vill undvika katastrof,
måste få de muslimska och västerländska kultursfärerna
att uppskatta varandra. En bra startpunkt är personen
Muhammad.
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En förgylld port från Profeten Muhammads moské
(Nabawi-moskén) – Medina, Saudiarabien
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Kapitel

Islamisk konst, kalligrafi och
Arkitektur

12
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Foto taget av Peter Gould. Sultan Qaboos Grand Mosque
i Oman.
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Islamisk konst och kalligrafi, Bahrain
Peter Gould, Australien
Peter Gould är en ung australiensisk designer och konstnär.
Han har en passion för modern grafisk design, konst,
fotografi och islams rika visuella och andliga traditioner.
Hans resor och studier i hela den muslimska världen har
inspirerat en unik kulturell fusion som reagerar reagerat
på en värld av missförstånd. Genom utställningar och
samarbeten med andra artister har Peters arbete nått en
mångfacetterad publik lokalt och globalt.
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Peter Sanders, Storbrittanien
Peter Sanders är en brittisk
professionell fotograf som
påbörjade sin karriär i mitten på
1960-talet. Han byggde upp ett
fotografiskt arkiv av mer än en
kvarts miljon fotografier från
hela världen. Hans första bok
"In the Shade of the Tree" ger en
fantastisk insyn i mångfalden
av muslimska kulturer världen
över. Sanders blev utvald av
den marockanska regeringen
att fotografera och dokumentera de mest betydelsefulla
moskéerna och den islamiska arkitekturen i Marocko.
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Hassan Celebi är en av de mest berömda
islamiska kalligraferna i världen. Sedan
han började undervisa i islamisk kalligrafi
1976 så har han gett "ijazah" (examen i
islamisk kalligrafi) till mer än 40 studenter
från hela världen. Han producerade
unika kalligrafiska verk till berömda
islamiska, historiska platser och moskéer
över hela världen. Några exempel är:
Profeten Muhammad-moskén och
Quba-moskén i Medina, Saudiarabien,
den Blå moskén i Istanbul, Fatih-moskén
i Pfortzheim, Tyskland, Jum'ah-moskén i
Johannesburg, Sydafrika, Almati Jum'ahmoskén i Kazakstan och "Islamic Medical
Center" i Kuwait.

Islamisk konst

Hassan Çelebi, Turkiet
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Mohamed Zakariya, Amerikan
Mohamed Zakariya är en amerikansk
kalligraf som ses som den mest
framstående ambassadören för den
islamiska kalligrafikonsten i USA. Han
lärde sig arabiska och islamisk kalligrafi i
Marocko, Spanien och England när han var
19 år. Han är den första amerikanen som
förvärvat två certifikat i islamisk kalligrafi
från Turkiet. Han är också känd för sin
design av de amerikanska frimärkena
"Eid-hälsningar". Han arbetar främst med
klassisk arabisk och ottomansk-turkisk
kalligrafi.
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Skulle belöningen för den som gör gott vara annat än gott?
(den Heliga Koranen 55:60)

Nuria Garcia Masip är en professionell
kalligraf från Ibiza, Spanien. Efter
att ha tagit litteraturexamen vid
George Washington-universitetet i
USA studerade hon islamisk konst
i Marocko och flyttade sedan till
Istanbul där hon tog examen i
islamisk kalligrafi 2007. Hennes
kalligrafikarriär består för närvarande
i
utställningar,
tävlingar
och
workshops i USA, Marocko, Turkiet,
Europa, Sydafrika och Mellanöstern.
Hennes verk återupplivar klassiska
skrifter genom estetiskt fängslande
skildringar.

Islamisk konst

Nuria Garcia Masip, Spanien
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Salva Rasool, Indien
Salva
Rasool
har
examen
i
konsthantverk från Mumbai 1985.
Hon integrerar inslag av harmoni i
varje genre hon skapar genom att
behålla balansen mellan den arabiska
orginalskriften och hennes moderna,
samtida konstverk. Hon är känd för att
på ett kreativt sätt integrera okonventionella material som
terrakotta, keramik, lergods, glas och läder i sina verk.

 I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn

"Lov och pris tillkommer Gud,
världarnas Herre, den Nåderike, den
Barmhärtige, som allsmäktig råder över
Domens dag! Dig tillber vi; Dig anropar
vi om hjälp. Led oss på den raka vägen
- den väg de vandrat som Du har
välsignat med Dina gåvor; inte de som
har drabbats av [Din] vrede och inte de
som har gått vilse!"
Koranen, Kaptiel 1

Detta verk visar det viktigaste kapitlet i den Heliga Koranen som muslimer
reciterar i den dagliga bönen. Den kallas "Al Fatiha", d.v.s. ingressen.
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Celina Cebula, Polen
Celina Cebula har en examen från Pedagogical University
i Krakow och specialiserade sig på dekorativ konst och
konstnärlig utbildning. Med sin tydliga talang för kalligrafi
mixad med måleri har hon kunnat få fram nya innebörder
i sina konstverk.
Orden Muhammad, Guds
Sändebud, på arabiska på en
färgrik bakgrund.

”Om du inte är barmhärtig mot
andra, är inte Gud barmhärtig
mot dig.”

”Den som inte tackar människor,
tackar inte heller Gud.”
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Haji Noor Deen, Kinesisk
Haji Noor Deen föddes 1963 i Shangdong-provinsen i Kina
och är en av de mest namnkunniga kalligraferna som har
skapat en unik länk mellan kinesisk och arabisk kalligrafi.

Konstverken säger: ”Det finns ingen gud utom Gud, Muhammad är Guds
Sändebud.” Kupolen i nedre delen är formad av utsagan ”Muhammad är
Guds Sändebud”.

224

Nobuko Sagawa, Japansk
Islamisk konst

Nobuko Sagawa är en av de
mest namnkunniga japanska
auktoriserade
mästarna
i
arabisk
kalligrafi.
Hon
studerade konst i Japan och
blev då intresserad av arabisk
kalligrafi. Sagawa utvecklade
en typ av "samverkan" mellan
kombinationer av japanska
skrivtecken (kana), kinesiska
tecken (kanji) och arabiska
bokstäver. Hennes talang för
att bemästra de arabiska typsnitten "Thuluth"
och "Kufi" gjorde att hon kunde alstra kreativa
kalligrafiska verk.
"Vi har sänt dig [Muhammad,
inte bara till ditt eget folk utan]
till hela mänskligheten, som
förkunnare av ett glatt budskap
om hopp och som varnare".
den Heliga Koranen 34:28
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Farid Al-Ali, Kuwait
Farid al-Ali är chef för Kuwait Center of Islamic
Art och en av de i Mellanöstern mest kända
konstnärerna för sin fyndiga och nyskapande
konst. 2005 gav han ut ”Muhammadeyat”, en
samling på 500 konstnärliga uttryck av ordet
”Muhammad” med arabisk skrift (se nedan).
De 500 designerna är indelade i elva grupper
(mjuka, kvadratiska, hexagonala, oktagonala
etc.). al-Ali har också gjort en liknande
kollektion utifrån ordet ”Allah”.
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Mohammed Mandi, Förenade Arabemiraten (UAE)
Med sin unika erfarenhet och sina kreativa designer utsågs
han till att designa den arabiska kalligrafi som pryder
sedlar och pass i UAE och en rad andra länder. Därutöver
har han ansvaret för kalligrafisk utformning av Shaikh
Zayed Grand Mosque i Abu Dhabi i UAE och flera andra
moskéer i världen.

En konstnärlig utformning av ordet
”Muhammad” baserad på arabisk skrift (fristående bokstäver). Den är
huvudkomponenten i Mandis verk och återspeglar transparent harmoni
mellan de konstnärliga utformningarna av ordet ”MUHAMMAD” med
arabisk och engelsk skrift.
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The Museum of the Islamic Arts I Qatar. Museet öppnade för allmänheten
i december 2008 och är ritat av den berömda amerikanska arkitekten I. M. Pei som
också ritade Louvre-pyramiden vid Louvren i Paris. De utställda föremålen i museet
återspeglar det pluralistiska och mångfasetterade i den islamiska världens konst.
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Den stora moskén i Kuwait: Fotot togs av fotografen Ahmed Al Amiri
på den 27: e natten av månmånaden Ramadan. I sin topptid kan moskén
rymma över 45 000 personer inklusive utomhusområdena.
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Muslimer snabbar månaden Ramadan från gryning till solnedgång. På
natten utför muslimer extra böner och böner.
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Sheikh Zayed Grand Mosque, Abu Dhabi, Förenade
Arabemiraten: Den största moskén i Förenade Arabemiraten och
den åttonde största i världen. Moskéområdet motsvarar ungefär fem
fotbollsplaner och kan ta in över 40 000 tillbedjare.

232

Den har 82 kupoler och fyra minareter på vardera 107 meter. Moskén
inrymmer världens största matta som mäter 5627 m2 och världens
största ljuskrona (15 m hög och 10 m i diameter). Moskén är en av de
främsta turistattraktionerna i UAE.
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Jumeirah-moskén i Dubai, UAE:

En av Dubais vackraste moskéer
som återspeglar modern islamisk arkitektur.

Kung Hussein-moskén i Amman, Jordanien. Moskén invigdes
2005 som en av Ammans största moskéer och återspeglar modern islamisk
konst och kalligrafi. Med sin kvadratiska form och sina fyra minareter
blickar den ut över Amman från sin placering på en omkring 1000 meter
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hög höjd.

Ahmed al-Fateh-moskén i Bahrain. Moskén öppnades år 1988
av den numera bortgångne bahrainske emiren Sheikh Issa bin Salman alKhalifa. Moskén upptar 6 500 m2 och kan ta in upp till 7000 tillbedjare. Moskén
återspeglar en genomlysande mix av islamisk arkitektur och lokala särdrag.
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Al-Saleh-moskén i Sana, Jemen. Den största moskén i
Jemen. Den invigdes år 2008, mäter cirka 224 000 m2 och
har en kapacitet på 40 000 tillbedjare. Moskén är byggd i en
jemenitisk arkitektonisk stil. I den finns femton träportar och
sex stora minareter.
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Sultan Qaboos Grand Mosque i Oman. Den största moskén
i Oman. Moskén invigdes år 2001 och i den finns världens
näst största handknutna matta och ljuskrona. Byggnaden
mäter 40 000 m2 och moskéområdet 416 000 m2.
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Al-Aqsa-moskén i Jerusalem. Muslimer tror att detta är den andra
moskén som kom till på jorden för dyrkan av En Gud (den första är den Heliga
Moskén i Mecka). Al-Aqsa-moskén är en helig plats för muslimer och var islams
första qibla (dvs. den plats man vänder sitt ansikte mot när bönen förrättas).
Senare kom en uppenbarelse från Gud om att muslimerna skulle ändra qibla
till den Heliga Moskén i Mecka och Kaba (den kubiska byggnad som uppfördes
av Profeten Abraham (fvöh) för dyrkan av En Gud). Hela det område som utgör
Al-Aqsa-Helgedomen är över 14 hektar (14 400 m2). På området finns två

Qibli Masjid
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betydelsefulla helgedomar, Qibli Masjid (där imamen vanligen leder bönerna)
samt Klippdomen.

Klippdomen i Jerusalem: Klippdomen är en islamisk helgedom och

moské byggd under åren 688–92 e.Kr. av den umayyadiske kalifen Abdul
Malik bin Marwan på den klippa som muslimer tror är den plats från vilken
Profeten Muhammad (fvöh) uppsteg till Himlen. Byggnaden är oktagonisk
med en gyllene kupol på 29,4 meter i diameter.
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Umayyad-moskén i Damaskus, Syrien

The Umayyad Mosque was built in the years 706-715 AD. Of the Umayyad Caliph
al-Walid. It is one of the world's largest and oldest mosques of great architectural
significance. The mosque's interior is about 4,000 m2.
In 2001, and for the first time, Pope John Paul visited the Mosque. Minaret in
the southeastern corner of the mosque is called the Minaret of Jesus because
many Muslims believe that Jesus when he returns to earth, will descend near this
minaret.
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Den stora moskén i Samarra, Irak
En 800-tals-moské belägen i den irakiska staden Samarra. Moskén beställdes 848
och var färdigbyggd 851 av den abbasidiske kalifen al-Mutawakkil.
Samarras Stora Moské var en gång världens största moské. Dess minaret,
Malwiya-tornet, är en enorm, 52 meter hög och 33 meter bred, ormformad
spiralisk kon i babylonisk ziggurat-stil med en spiralramp. Moskén hade sjutton
gångar och dess väggar var prydda med mosaiker av mörkblått glas.
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Sultan Ahmet-moskén i Turkiet: Moskén är mer känd som Blå Moskén
med överlappande kupoler och sex gracila minareter. Moskén beställdes av den
ottomanske sultanen Ahmet. Byggnationen påbörjades år 1609 och tog sju år.
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Aya Sofya (Hagia Sophia) I Istanbul, Turkiet:

Aya Sofya var från början en bysantinsk kyrka som sedan var ottomansk
moské under cirka 500 år. Idag är den museum och ett populärt turistmål.
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Taj Mahal, Agra, Indien: Det byggdes av Shah Jahan (1592-1666) till minne

av sin fru. På grund av sin unika arkitektoniska utformning anses den vara en av
de viktigaste turistattraktionerna i världen. Bredvid Taj Mahal byggde Shah Jahan
en moské som ingår i Taj Mahal-komplexet. Inristad på Taj Mahal väggar finns det
fullständiga kapitel "Surahs" från Koranen.
Observera att islamiska läror förbjuder byggnadsstrukturer över gravar. En grav
är en struktur över marken, och en grav är hålet under marken. Enligt profeten
Muhammeds lärdom borde graven inte vara mer än en "shibr", dvs ca 20 cm
ovanför marken. Efter att ha lagt kroppen i graven samlas den utgrävda sanden
och packas över graven på ett sätt som ser ut som en kamelpöl över graven.
Dessutom rekommenderade profeten Muhammad människor att besöka
kyrkogårdar för att komma ihåg det faktum att varje levande varelse kommer
att dö och kommer att återvända till sin Herre. Det är bara Gud att bli förhärligat,
upphöjt och dyrkat inte människor.
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Jama Masjid i New Dehli

är Indiens största moské byggd år 1656.

Red Fort i Agra, Indien
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Faisal-moskén i Islamabad, Pakistan Lahore Fort i Pakistan
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Star-moskén i Dhaka, Bangladesh Auburn Gallipoli Mosque i Sydney, Australien
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Sultan-moskén i Singapore Sultan O. A. Saifuddin-moskén i Brunei
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Turkiska moskén i Tokyo, Japan Stora moskén i Pattani, Thailand
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Kristallmoskén i Kuala Terengganu, Malaysia:

Moskén är huvudsakligen gjord i kristall och ligger i Islamic Heritage Park på ön Wan
Man. Den öppnades 2008.

Putrajaya-moskén, Malaysia
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Kuantan-moskén i Malaysia

Ubudiah-moskén i Perak, Malaysia
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Al-Azhar-moskén i Kairo, Egypten: Uppfördes år 971 e.Kr. och
ansluter till ett av världens äldsta aktiva universitet (öppnade 988 e.Kr.).

Ahmad ibn Tulun-moskén i Kairo, Egypten:

Slutfördes år 879
e.Kr. och är en av de största moskéerna i världen (26 318 m2). Moskén är
också känd för sin arkitektur och sin unika minaret.
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Mezqitan i Cordoba, Spanien: ”Mezquita” är det spanska ordet för
moské. Moskén är från 700-talet och ritad av muslimska arkitekter under ledning
av Cordobas emir Abdul-Rahman II (822–52). Idag är Mezqitan Cordobas katedral
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(the Cathedral of St. Mary of the Assumption).

258

Alhambra Calat, Spanien: Också kallad ”det röda fortet” och är
ett palats- och fästningskomplex uppfört under sultanen av Granadas
regeringstid (1353–91 e.Kr.). Idag är komplexet en av Spaniens främsta
turistattraktioner som förevisar den främsta islamiska arkitekturen i Spanien.
Not: Inne i Alhambra uppfördes 1527 e.Kr. den tysk-romerske kejsaren Karl V:s palats.
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Hassan II:s moské i Casablanca, Marocko: Ritad av den franske
arkitekten Michel Pinseau färdigbyggdes moskén 1993 och tar in 25 000 tillbedjare.
Med sina 210 meter är moskéns minaret den högsta byggnaden i Marocko och
världens högsta minaret. Nattetid sänder lasrar ljusstrålar från minaretens topp
mot den Heliga Moskén i Mecka.
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Kairaouine-moskén i Fez, Marocko: Moskén grundades 987 e.Kr. och är

efter den nya Hassan II:s moské i Casablanca Marockos största moské. Den är också
ett av världens äldsta universitet och den äldsta islamiska byggnaden i Fez.
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Kipchak-moskén i Ashgabat, Turkmenistan Azadi-moskén i Ashgabat, Turkmenistan

262

Shir Dor-madrasan i Samarkand, Uzbekistan Moské i Bukhara, Uzbekistan

263

Grande Mosquée de Paris, Frankrike: Den största moskén i Frankrike,
grundad efter Andra världskriget och invigd 15 juli 1926.
264

Not: I islam förrättar man fem
böner om dagen. Det följande
är en översättning av adhan
(det böneutrop som görs inför
varje bön). Varje delfras sägs
två gånger: ”Gud är större, jag
vittnar om att det inte finns
något som är värt att dyrka
utom Gud, jag vittnar om att
Muhammad är Guds Sändebud,
kom till bön, kom till framgång,
Gud är större, det finns inte
något som är värt att dyrka
utom Gud.”

Moské i Penzberg, Tyskland:

På minareten finns ingraverat adhan – den
muslimska kallelsen till de dagliga bönerna. Den arabiska kalligrafiska designen
gjordes av den prisbelönte kalligrafen Mohammed Mandi från UAE.
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Den Stora Moskén i Xi’an, Kina

Grand Mosque i Indonesien

Hui-moskén i Ningxia, Kina

267

Den Stora Moskén i Touba, Senegal

268

Faisal-moskén i Conakry, Guinea

Moské I Bobo Dioulasso, Burkina Faso Djenné-moskén i Mali

I Djenné finns världens största lermoské. Detta är mer imponerande än det låter:
byggnaden är enorm och lyckas bibehålla elegans såväl på nära håll som från
distans. Två gånger om året släpper stadens invånare vad de har för händer, forslar
lera från den närliggande Bani-floden och fyller tillsammans på moskéns väggar.
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