
Taqwa

Praktiska effekter



TAQWA är att:

AVHÅLLA SIG 

UNDVIKA 

SKYDDA SIG 

från ALLT som är FULT och SKADLIGT.



Vilka praktiska effekter har Taqwa? 
 

Vilken relation finns mellan  
Taqwa och Basira?



2 sorters intellekt
Teoretiskt och praktiskt intellekt (aql). 

Teoretiskt intellekt: Bedöma fakta.  

Användningsområden: naturvetenskap, 
matematik, filosofi, logik. 

Praktiskt intellekt: Fatta beslut. 

Användningsområden: Moral, etik, samhälle, 
politik.



Praktiskt intellekt

Ger människan grundvärderingar. 

Skapar koncept med bra och dåligt, synd och 
merit, nödvändigt och onödigt etc. 

Ett moraliskt kompass för att fatta beslut.



Effekten av Taqwa

Förstärker det praktiska intellektet vilket ger 
visdom. 

Identifierar problem och finner lösningar. 

Påverkar inte det teoretiska intellekt (dvs. man blir 
inte bättre på matematik av taqwa).



Varför gör vi saker vi vet är fel 
eller dåligt för oss?



Människans handling
Påverkas av:  

Praktiska intellektet 

Begär 

Känslor 

Om ens begär och känslor är starka dominerar de 
över det praktiska intellektet och täcker dess 
vägledande ljus.







–S'adi, Bostan

”Sanningen är ett fläckfritt hus 
Lust och begär, sandstormen 
Ser du vart sanden blåser? 

Ingen kan se, även om han har bra syn.” 



– Hafez

”Den Älskades skönhet är inte dold bakom slöjor, 
Men du måste lugna dammolnet på vägen om du vill se.” 



Vad är det för skillnad 
Mellan dessa två studenter?



–Imam Sadiq(A)

”Onödiga begär är intellektets fiende.” 



–Imam Ali(A)

”Flesta av intellektets brister är på grund av giriga 
impulser” 



–Profeten Mohammad(S)

”Din största fiende är ditt frestande nafs och osläckbara 
begär som är närmare dig än allt annat och placerad mellan 

dina två sidor.” 



Taqwas & basira

Taqwas roll är att stärka (praktiska) intellektet 
och utöka basira så dess ljus är vägledande i 
människans handlingar. 

Otämjda egenskaper såsom ilska, lust, begär, 
avundsjuka, själviskhet etc gör en människa döv 
och blind.



– Heliga Koranen, 45:23

”HUR SER du på den som gör sina egna passioner till 
gud? Eftersom Gud vet [att hans sinne är stängt för all 

vägledning], har Han låtit honom gå vilse och tillslutit hans 
öron och förseglat hans hjärta och bundit för hans ögon. Vem 
kan vägleda honom sedan Gud [har övergett honom]? Skall 

ni inte tänka över detta?” 

 أَفَرَأَيَْت َمِن اتََّخذَ إَِلـَٰهُه َهَواهُ َوأََضلَُّه اللَّـُه َعَلىٰ ِعْلمٍ َوَختََم َعَلىٰ
 َسْمِعِه َوَقْلِبِه َوَجَعَل َعَلىٰ بََصرِِه ِغَشاَوةً فََمن يَْهِديِه ِمن بَْعِد اللَّـِه ۚ

ُروَن أَفَاَل تَذَكَّ



– Heliga Koranen, 5:16

”med den visar Han dem som söker Hans välbehag till 
räddningens vägar och leder dem enligt Sin vilja ut ur 

mörkret till ljuset och till en rak väg.” 

اَلمِ َويُْخرُِجُهم مَِّن  يَْهِدي ِبِه اللَّـُه َمِن اتَّبَعَ رِْضَوانَُه ُسبَُل السَّ
الظُُّلَماِت إَِلى النُّوِر ِبِإذِْنِه َويَْهِديِهْم إَِلىٰ ِصرَاٍط مُّْستَِقيمٍ



Taqwa & känslor
Taqwa stärker inte bara praktiska intellektet, det 
påverkar ens känslor och gör dem mer finkänsliga. 

En person som drunknat i synd påverkas inte 
känslomässigt på samma sätt som en med taqwa. 

En som avstår från orenhet, smuts, baktal, hyckleri och 
fokuserar på positivet, godhet, skönhet kommer också ha 
djupare känslor för det andliga. 

Jämför dagens poeter och deras dikter med antika 
poeter såsom Hafez, Rumi eller S'adi. Vad är skillnaden?



Har du förstått?

Vilka praktiska effekter har Taqwa? 

Varför gör vi saker vi vet är fel? 

Varför har vissa mycket kunskap om Islam, eller är 
framstående vetenskapsmän, men är ändå inte 
troende? 

Hur kan en läkare röka, dricka alkohol eller ta 
droger?



EN RESA TILL BAGHDAD


