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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)



 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...



ُي الذِّْكِر، َكِثيراً ِعْلمُه َعِظيماً ِحْلَمُه، َجِميُل   َجوَّاُل اْلِفْكِر، َجْوَهرِّ
ً امْلُنَازَِعُة، َكِريـٌم امْلُرَاِجَعِة، أَْوَسعُ النَّاِس َصْدرا

1. Konstant reflektion

2. Gör Dhikr högt

3. Mycket kunskap

4. Mäktigt tålamod

5. Vacker i konfrontationer

6. Nobel i möten

7. Största bröstet bland folket



8. Ödmjuk nafs ًأَذَلَُّهْم نَفْسا

en som är disciplinerad = ذلول ,Ödmjukhet = ذلت

En troende är ödmjuk, ser sig inte bättre än andra, men tappar inte sin självrespekt (= 
tillåter inte förnedring)

إِذَا َخاطَبَُهُم اْلَجاِهُلوَن َقاُلوا َساَلًما  َوِعبَاُد الرَّْحَمـِٰن الَِّذيَن يَْمُشوَن َعَلى اأْلَرِْض َهْونًا َو
[25:63] Den Nåderikes [sanna] tjänare går lugnt och värdigt [och utan later] på jorden, och 
när de ignoranta tilltalar dem, svarar de med fredshälsningen.

 ماَ تَواََضعَ أََحٌد هللٌِِّ إِاِلَّ رَفََعُه اللٌّ
Profeten(S): Det finns ingen som visar ödmjukhet för Gud, utan att Gud höjer honom

Salman Farsi(RA) som guvernör

Muhammad ibn Muslim, en av överklassen i Kufah



9. Leende skratt ًما َضِحَكُه تَبَسُّ

م  إلماُم الّصادُق (َعَليِه اّلَسالُم): ِضحُك املؤِمِن تَبَسُّ
Imam Sadiq(A): "Den troendes skratt är leende"

م  اإلماُم عليٌّ (َعَليِه اّلَسالُم): كاَن ِضحُك النبيِّ صلى اهلل عليه وآله التبسُّ
Imam Ali(A): "Profetens(S) skratt var ett lende."

 . رسوُل اهللِ (َصلَّيَ اهللُ َعَليِه َو آلِِه): لو تَعَلُموَن ما أعَلُم َلَضِحكتُم قليالً َوَلبََكيتُم كثيرا
Profeten(S): Om ni visste vad jag vet skulle ni skrattat lite och gråtit mycket

حِك؛ فإنُّه يُِميُت الَقلَب  رسوُل اهللِِ (َصلَّيَ اهللُ َعَليِه َو آلِِه): إيّاَك وَكثرَةَ الضِّ
Profeten(S): Akta er från att skratta mycket, då det sannerligen dödar hjärtat.

 !في حديث املِعراجِ: َعجِبُت ِمن َعبٍد اليَدري أنّي راٍض َعنُه أو ساِخٌط عَليِه وُهو يَضَحك
Hadith Qudsi: Jag förvånas över Min tjänare som inte vet om Jag är nöjd med honom eller 
missnöjd, och han skrattar!



9. Leende skratt ًما َضِحَكُه تَبَسُّ

يطاِن  اإلماُم الّصادُق (َعَليِه اّلَسالُم): الَقهَقَهُة ِمن الشَّ
Imam Sadiq(A): Högt skratt är från Shaytan.

 اإلماُم عليٌّ (َعَليِه اّلَسالُم): َمن َكثَُر ِضحُكه ذََهبَت َهيبَتُُه
Imam Ali(A): Från mycket skratt minskar prestige.

حُك ِمن َغيِر َعَجٍب  إلماُم العسكريُّ (َعَليِه اّلَسالُم): ِمَن الَجهِل الضَّ
Imam Askari(A): Från ignorans kommer skratt utan orsak.

Historien om den unge kungen

 إِنَّ الَِّذيَن أَْجرَُموا َكانُوا ِمَن الَِّذيَن آَمنُوا يَْضَحُكوَن
[83:29] DE som begår brott brukade skratta åt de troende 
 فَاْليَْوَم الَِّذيَن آَمنُوا ِمَن اْلُكفَّاِر يَْضَحُكوَن
[83:34] Så Idag skrattar de troende åt förnekarna



10. Träffas för att lära sig ًَو اْجِتَماَعُه تََعلَّما

Tar vara på alla träffar, samlingar och möten för att få ut något 
från det, lära sig något!

 رسوُل اهللِِ (َصلَّيَ اهللُ َعَليِه َو آلِِه): طالُِب الِعلمِ بنََي الُجّهاِل َكالَحيِّ بنََي األمواِت
Profeten(S): Sökaren av kunskap bland ignoranta är som en 
levande bland döda.

 إلماُم عليٌّ (َعَليِه اّلَسالُم): الِعلُم ضالَُّة املُؤِمِن
Imam Ali(A): Kunskap är den troendes tappade egendom.



11. Påminner den som försummar 
(ghafel) ُر اْلَغاِفِل ُمذَكِّ

Återkoppling till kännetecken 2: Gör dhikr högt

En troende har ställningen av den som inspirerar och påminner om Gud!

Ghafel = Den som vet om något, men försummar det.  
Exempel: Vet om att baktal är fel, men försummar och gör det.

 !اإلماُم الّصادُق (َعَليِه اّلَسالُم): إن كاَن الشيطاُن َعُدّواً فالَغفَلُة مِلاذا ؟
Imam Sadiq(A): Om Shaytan är fienden, varför då ghafla?!

= Momen i krig med Shaytan!

Folks reaktion när de såg Imam Ali(A) gå på gatorna



12. Lärare till den ignorante ُمَعلُِّم اْلَجاِهِل

Lär de som är okunniga i sin omgivning

Jahel = ignorant = en person som inte vet om något

 عيسى (َعَليِه اّلَسالُم): َمن َعلَِم ، وَعِمَل ، وَعلََّم ، ُعدَّ ِفي املََلكوِت األعظمِ َعظيماً
Profet Jesus(A): Den som lär sig, och handlar, och lär ut är stor i Malakoot!

 اإلماُم الباقُر (َعَليِه اّلَسالُم): ُمَعلُِّم الَخيِر يَستَغِفُر َلُه َدوابُّ األرِض ، وِحيتاُن البُحوِر ، وُكلُّ
 َصغيرٍَة وَكبيرٍَة في أرِض اهللِّ وَسمائِه
Imam Baqir(A): För läraren av det goda, ber om förlåtelse jordens varelser, 
och fiskarna i havet och alla stora och små i Guds jord och himmel!



12. Lärare till den ignorante ُمَعلُِّم اْلَجاِهِل

 أوَحى اهللُّ تَعالى إلى موسى: يا موسى ، تََعلَّمِ الَخيَر وَعلِّْمُه النّاَس ؛ فإنّي
ٌر مِلَُعلِّمي الَخيِر وُمتََعلِّميِه ُقبورَُهم ؛ َحتّى ال يَستَوِحشوا ِبَمكاِنِهم  .ُمنَوِّ
Hadith Quds: Ya Musa! Lär dig det goda och lär folk; för 
sannerligen lyser jag upp graven hos läraren av det goda och 
studenten, så de inte känner sig rädda i sin [vilo]plats!



12. Lärare till den ignorante ُمَعلُِّم اْلَجاِهِل

Vad är det för skillnad mellan en jahel och en ghafel? Varför 
påminnare av det goda (amr bil marouf ) och varnare av det onda 
(nahy an al-munkar) till ghafel, men en lärare till jahel?

Om personen är ovetande måste han upplysas

Om personen försummar/struntar i måste han varnas

Ex 1: flera personer i en båt där en gör hål i sin del av båten

Ex 2: en affär börjar brinna i ett shopping center  
och tillåter inte andra att släcka elden!



Den troendes kännetecken

1. Konstant reflektion

2. Gör Dhikr högt

3. Mycket kunskap

4. Mäktigt tålamod

5. Vacker i konfrontationer

6. Nobel i möten

7. Största bröstet bland folket

8. Ödmjuk nafs

9. Leende skratt

10. Träffas för att lära sig

11. Påminner den som 
försummar

12. Lärare till den ignorante 


