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 ُرَوى أَنَّ رَُسوَل اهللٌِّ َقاَل: يَْكُمُل امْلُؤِْمُن إِيَْمانَُه َحتَّى يَْحتَوى َعلى
ِمائََة َو ثَالََث ِخَصاٍل: ِفْعٌل َو َعَمٌل َو ِنيٌَّة َو بَاِطٌن َو ظَاِهٌر

Profeten(S) sade till Imam Ali(A): "En troendes iman blir komplett  när 
han besitter 103 egenskaper som kan delas upp i 5 kategorier:

- Handlingar som gjorts [tidigare] 
- Handlingar som görs [och kommer fortsätta att göras ] 
- Avsikt 
- Yttre (Zaher) 
- Inre (Baten)



En kurs i Akhlaq!

Profeten(S) summerade Islamisk moral i fem kategorier:

1. Gångna handlingar

2. Nutida och framtida handlingar

3. Avsikt

4. Inre (baten) egenskaper

5. Yttre (zaher) egenskaper



 فََقاَل أَِميُر امْلُؤِْمِننَي : يَا رَُسوَل اهللٌِّ َما امْلِائََة َو ثَالََث ِخَصاٍل؟ .
فََقاَل : يَا َعلِيُّ ِمْن ِصفَاِت امْلُؤِْمُن أَْن يَُكوَن

Så Imam Ali(A) sade, "O Guds sändebud! Vilka är dessa 103 
egenskaper?"

Profeten(S) svarade, O Ali! Bland den troendes egenskaper är...



1. Konstant reflektion َجوَّاُل اْلِفْكِر

Inte som en stillastående sten

Snarare som en flod som hela tiden forsar, rör på sig och 
utvecklas och upptäcker ny mark, nya vinklar, nya syner

Det sägs att den Ibadah som Abu Dharr(RA) utförde mest var 
reflektion

Om vi hade reflekterat över konsekvensen av våra handlingar 
innan vi gjorde dem hade vi inte hamnat i de svårigheter vi är 
i idag!



2. Gör Dhikr högt ُي الذِّْكِر َجْوَهرِّ

Går det emot avsikten att göra det för Guds skull?

Koranen: Ge välgörenhet öppet och privat

Vilka effekter har det att göra det högt?

= En momen är i en ställning att leda och inspirera sin 
omgivning!



3. Mycket kunskap َكِثيراً ِعْلمُه

Grannen som bad mycket och Imam Sadiqs(A) svar

Effekten är i relation till mängden förståelse

َواتَُّقوا اللَّـَه ۖ َويَُعلُِّمُكُم اللَّـُه ۗ َواللَّـُه ِبُكلِّ َشيٍْء َعلِيٌم



4. Mäktigt tålamod َعِظيماً ِحْلَمُه

Vidden av kunskap = vidden av tålamod!

Titta på Profetens(S) tålamod gentemot sitt folk 

Se dig som han: Om en 3 åring säger något fult, hur reagerar du?

När änglarna kom med glada nyheterna till Ibrahim(A)

När Abraham väl övervunnit sin rädsla och fått den goda 
nyheten, ville han tala till förmån för Lots folk inför Oss - (74) 
Abraham var en fördragsam man (Halim) och alltid beredd att 
vända åter i ånger till Gud. (75)



5. Vacker konfrontation َجِميُل امْلُنَازَِعُة

En troendes tal är vackert

Fri från lögn, överdrift, pikar, fula ord, onödiga, negativa

Vilket samhälle lever vi i? Vad krävs av oss?

Överallt finns olika diskussioner, kontroverser, negativa 
kommentarer...

Harmoni & långsiktighet eller tangentbordsjihad?

َواْعتَِصُموا ِبَحبِْل اهللٌِّ َجِميعاً واَلَ تَفَرَُّقوا



6. Nobel i möten َكِريـٌم امْلُرَاِجَعِة

1. När folk vill träffa honom, om han kan så accepterar han, 
annars ger löfte om träff i nära framtid när möjligt. Om han 
inte kan så ursäktar han sig på nobelt sätt.

 َقْوٌل مَّْعُروٌف َوَمْغِفرَةٌ َخيٌْر مِّْن َصَدَقٍة يَتْبَُعَهآ أَذًى
[2:263] Ett vänligt ord och förståelse [för tiggarens elände] 
är bättre än en gåva, följd av förolämpningar.

2. Hans möten med folk är nobla. Hans sätt, hans tal, hans 
etikett. Påtvingar inte sig själv och sina önskemål.



7. Största bröstet bland folk 
أَْوَسعُ النَّاِس َصْدراً 

Hans bröst = hans hjärta = vidden av hans andlighet är vidare än alla andra!

[6:125] Gud vidgar bröstet hos den som Han vill vägleda, så att det kan fyllas 
av underkastelsen under Hans vilja, men hos den som Han vill låta gå vilse 
låter Han bröstet pressas samman i ångest, som hos den som stiger uppför ett 
högt [berg].

Vad innebär ett stort hjärta? 

Kan uthärda svårigheter, påverkas inte av folks tungor, blir inte hopplös, 
känner inte ångest

Släpp en sten i havet jämfört med en pöl, vad är det för skillnad?


