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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...



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 



13. Sårar inte andra som sårar honom
الَ يُؤْذى َمْن يُؤِْذيِه 

Islam lär oss två koncept som skiljer från varandra:

Adalah: Den mängd du blivit förtryckt har du rätt att förtryckta den 
andre (men inte mer) = rättvisa.

Fadhilah: Att möta det dåliga med gott = merit.

 .Ge till den som tagit från dig يُْعطى َمْن َحرَُمُه

Imam Ali(A) i Siffin. 

En momen strävar efter Fadhila inte Adala, att höjas.

Ibland krävs Adalah för att förhindra vidare förtryck, missförstå inte!



14. Lägger sig inte i det som inte angår honom
الَ يَُخوُض ِفيَما الَ يُْعِنيِه

En troende håller sig borta från det som inte angår honom

Koranen om hycklarna i Medina:  
OM INTE hycklarna och de som har tvivlets sjuka i sina hjärtan och de som 
vållar oro i [Profetens] stad genom att sprida ut falska rykten (33:60) 
= Sprider alla nyheter och saker som sägs

En troende är som en tvättsvamp, han absorberar och renar utan att sprida eller 
läcka

Tänk er om alla skikten, från den enkla medborgaren ända upp till politikerna och 
regeringarna levde efter denna riktlinje!

Sociala medier distraherar och berövar troende denna viktiga egenskap!



15. Glädjer sig inte åt andras prövningar
الَ يُْشِمُت ِبُمِصيبَِة

Livet är fullt av prövningar, upp- och nergångar, bra och dåliga dagar

Han som har skapat döden och livet för att sätta er på prov [och låta er visa] vem 
av er som i sitt handlande är den bäste. (67:2)

Om en person hamnar i en prövning säger inte den troende: "Ser du vad du drabbats 
av! Det är konsekvensen av dina handlingar! Sa ju till dig att inte göra så!"

Även om det vore så är det som att strö salt på såren. Istället man kan hjälpa 
och komma med lösningar för stötta personen ur svårigheten.

Imorgon kan en sådan prövning drabba mig också

Seyyed al-Arefin Ali Qadhi(RA) gör tawba i 30 år för "Alhamdulillah"



16. Pratar inte om någon annan 
(negativt) i hans frånvaro الَ يُذَْكُر أََحداً ِبِغـيبَِة

Gud har täckt över våra brister från varandra med slöjor

När vi baktalar och säger till andra något vi sett, om det är sant, 
så sliter vi itu Guds slöjor av nåd som skyddar människan!

Om det vi säger är falskt, då ljuger vi också utöver baktal!

Sheikh Ansari i "Makasib": Om en person baktalar och inte gör 
tawba innan döden är han först att gå in i helvetet, och om han 
gör tawba och den accepteras är han den sista att träda in i 
Paradiset!!!
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