
Tålamod del 3



Sist

Det finns tre typer av hinder

1. Begär och passioner som gör att du bortser från dina religiösa plikter

2. Begär och tendenser som får människan att begå synder

3. Oförutsedda händelsen som resulterar i att ditt mod och trofasthet försvinner



Nafs

• Syftet med den lägre graden av nafs

• Naturliga instinkter: Lust, mat, ilska, tjäna pengar, makt

• Islam uppmanar oss att eftersträva

• Obalans = problem

• Tålamod = gå emot obalansen



Exempel
Omar Ibn Saad Hurr bin Yazid Riyyahi

• Känd
• Samma möjlighet
• På väg mot samma plats

Generaler i Ommayad
armen

• Del av en tyrannisk regim
• Spelades som schack 

pjäser av Yazid ibn
Muawiya (LA) 

• Blivit lovad dunya
• Visste att de syndade
• Hatad

• Känd
• Samma möjlighet
• På väg mot samma plats
• Generaler i Ommayad

armen
• Del av en tyrannisk regim
• Spelades som schack 

pjäser av Yazid ibn
Muawiya (LA) 

• Blivit lovad dunya
• Visste att de syndade
• Älskad

VS



Position



När spelar tålamod mot synd en viktig roll?

• Ilska -> skada skyldig

• Själviskhet -> Inte hjälpa den behövande

• Kärlek för pengar -> mord

• Lust - > Våldtäkt

• Rädsla för fara -> nedvärdering, förudmjukelse



Imam Ali(A) ”Det finns två typer av sabr, tålamod, ena är tålamod under tragedier 
och katastrofer, som är bra och charmerande, men det finns en annan typ av tålamod 
som är bättre och mer charmerande än den ovan, tålamod mot förbjudna handlingar 
av Gud”



Det finns tre typer av hinder

1. Begär och passioner som gör att du bortser från dina religiösa plikter

2. Begär och tendenser som får människan att begå synder

3. Oförutsedda händelsen som resulterar i att ditt mod och trofasthet försvinner



Tålamod mot obekväma händelser

• Livet är konstruerad så

• Imam Ali(A) ”Världen är som ett hus som är omgiven av frestelser och olyckor”

• Exempel

• Olycka

• Handikapp

• Finansiella problem

• Någon dör

• Sjukdom

• Skiljmässa



Tålamod mot 
obekväma händelser
• Två grupper

1. Ger upp allt och kämpar inte -> spirituellt 
handikappade

2. Har tålamod och ser det som en del av livet -
> positions höjs

• Hålla känslorna i kontroll -> Moral behålls

• Helhet



Två fördelar

1. Säkrar och behåller din höga moral, som är nyckeln till att du ska kunna vara 
konstruktiv i samhället. 

2. Bygger upp din beslutsamhets förmåga, som är ett viktigt verktyg för att lyckas.



Hadith

• Hadith av Imam ”Den som inte har utrustat sig med ett vapen av tålamod, under 
svårigheter och katastrofer, kommer vara ett föremål för svaghet och hjälplöshet.”

• Othman bin Maz'oon



Avslut

Abi Basir som citerar Imam Sadiq(A). ”En fri person är fri i alla situationer, om en 
hemsk tragedi händer honom så utövar han tålamod, tragedier och plågor kan inte 
göra sönder honom. Han kanske blir arresterad, kedjad, och förtryckt men han gör om 
svårigheten till lättnad som Profet Josef den rättfärdiga, vars frihet var det minst 
påverkade av förtryck, tyranni och fängsling”


