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Forord
Hvem er Ahlulbayt (fvmd), og hvad kan vi lære af dem?
For at forstå beretningerne er det vigtigt at gå tilbage til kilden
og forstå personerne bag disse værdifulde beretninger.
Ahlulbayt (fvmd), udgør ifølge muslimernes kilder: Profeten
Mohammad,
hans
svigersøn
Ali,
datteren
Fatima,
børnebørnene Hassan og Hussein, samt Husseins ni
efterkommere (fvmd) – disse fjorten individer er
manifestationen på hengivenhed og visdom – de formede Islam
i deres universelle handlinger og ytringer; de lod ikke livets
fornøjelser tiltrække dem fra deres loyalitet til Allah (swt) og
slutteligt rejste de fra denne verden gennem deres selvopofrelse
og kærlighed til mennesket; undtagen den sidste fra Ahlulbayts
(fvmd) gyldne afstamning, den der stadigvæk lever i skjul

blandt os og nærer denne verden som solen, der nærer
blomsten i skjul bag skyerne: Mohammad Almahdi, den
afventede, den der vil helbrede denne verden fra tyranniets
elendighed og erstatte den med fred og fordragelighed.

Derfor udviser man som muslim respekt over for dem og hilser
dem med fred, når de bliver nævnt, da de er bærerne af det
rene budskab og vejen til efterlivets lykke.

Mens Koranens vers er skænket menneskeheden fra Allah
(swt), så er beretningerne udtalelser fra Ahlulbayt (fvmd).
”Vores udtalelser giver hjerterne liv.”, sagde Mohammad al-Baqir
(fvmh), den syvende ufejlbarlige. Man bør derfor forstå disse
beretninger med lidenskabelig hengivenhed og reflektere over
deres betydning. Hvis de bliver imødekommet og anvendt
korrekt, så vil de resulterende fortjenester fra disse
guddommeligt-forbundne udtalelser være rigeligt gavnlige i
hvert skridt, man tager i livet; det være sig socialt, økonomisk,
moralsk, etisk osv.

Slutteligt skal det forstås, at denne samling af beretninger
udelukkende er en lille portion fra Ahlulbayts (fvmd) hav af
viden og visdom, som Allah (swt) har tildelt dem.

Imam Almahdi Bogfond
Marts 2012

Betydninger og forkortelser:
	
  

Ahlulbayt: Husets Folk, i den islamiske overlevering er det
Mohammad (som er overhoved), Ali, Fatima, Hassan og
Hussein, samt de ni efterfølgende imamer.

(fvmd): Fred være med dem.

(fvmh): Fred være med ham/hende.

(fvmh&f): Fred være med ham og hans familie.

(swt): "Subhanahu Wa-Ta'ala" – Glorificeret og Ophøjet er Han.

(awj): ”'Azza wa-Jal” – Mægtig og Majestætisk er Han.

Kendskab til Allah, Hans mægtighed og
Hans nåde
Imam Alredha (fvmh) har sagt:
”Tro godt om Allah, for Allah (awj) siger: ”Jeg er, som min
tjener tror om Mig. Hvis (han tror) godt (om Mig, er Jeg)
god, og hvis (han tror ondt om Mig, så er Jeg) ond.” 1

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Oh menneske! Sandelig er der ingen profet efter mig, ej
heller nogen nation efter jer. Derfor, vær omhyggelige med
at tilbede jeres Herre, udføre jeres fem rituelle bønner, faste
i den udnævnte måned (Ramadan), udføre pilgrimsfærden
til jeres Herres Hus (Mekkah), give almisse af jeres
rigdomme med henblik på derved at rense jeres sjæl og
adlyde Indehaveren af Autoritet, så vil I indtræde i jeres
Herres Paradis.”2

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”At ihukomme Skaberens Storhed vil få dig til at indse det
skabtes ubetydelighed.”3

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Velsignet være den, som oprigtigt vier alle hans
handlinger, viden, kærlighed, had, modtagelser, opgivelser,
tale, stilhed, gerninger og udtalelser absolut til Allah
(swt).”4

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Hjertet er et fredshelligt sted for Allah (swt). Lad derfor
ikke andet fæstne sig derinde end Allah (swt).” [Det hellige
sted i hjertet tilhører Allah (swt) alene. Hold derfor
kærligheden til verdenen udenfor.5

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Ved Allah! Allah (swt) ønsker ikke andet end to
egenskaber fra menneskerne: at de erkender (Hans)

velsignelser, så Han forøger dem, og at de (tilstår deres)
synder, så Han tilgiver dem.”6

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den eneste, der har ret til at straffe med ilden, er Ildens
Herre.”7

Imam Hussein (fvmh) sagde:
”Sandelig har Allah den Ophøjede ikke skabt mennesket
for andet end at kende Ham og at tilbede Ham som
(konsekvensen af at) kende Ham. Når det tilbeder Ham, vil
det på grund af tilbedelsen ikke have behov for at forgude
noget menneske (eller ting) foruden Ham.”8

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Ved Den, i Hvis Hånd min sjæl hviler; Allah (swt) er mere
barmhjertig mod Sine Tjenere end den medlidende moder
er mod sit barn.”9

Imam Ali Alsajjad (fvmh) sagde:
”Hvis himmelens og Jordens befolkning samlede sig for at
beskrive Allah (swt) i Hans Ophøjethed, ville de ikke være i
stand til det.”10

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah (swt) er sandelig smuk, og Han elsker skønhed.”11

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Allah (swt) besidder to former for viden: en viden, som
Han alene har kendskab til, og en viden, som Han har lært
Sine engle og Sendebude. Den (viden), som Han har lært
Sine engle og Sendebude, er den, vi [Ahlulbayt] har
kendskab til.”12

ImamAli Alsajjad (fvmh) sagde:
”Der er ingen ødelæggelse (Helvede) for en troende, som
har tre kvaliteter: (han) erkender, at der ikke er nogen Gud
foruden Allah, den Ene, som ingen partner har; (og han

erkender) Sendebuddets forbøn hos Allah; og (han
erkender) Allahs umådelige Nåde.”13

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Allah (swt) er sandelig mere ophøjet og sublim end, at
man kan forstå Hans essens. Derfor beskriv Ham alene med
det, Han beskriver sig selv med, og afhold jer fra alt
andet.”14

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Allah (swt) tilgiver den uvidende halvfjers synder, før han
tilgiver den vidende én synd.”15

Den Hellige Profet (fvmh&f) var sammen med sine ledsagere,
da to geder stangede hinanden. Profeten (fvmh&f) sagde:
”Ved I, hvorfor de stangede hinanden?” De sagde: ”Vi ved
det ikke.” Han (fvmh&f) sagde: ”Men Allah (swt) ved det,
og Han vil dømme iblandt dem (på dommedagen).” 16

At tro på Allah, have gudsfrygt og opnå
Hans tilfredsstillelse
Imam Hassan Alaskari (fvmh) sagde:
”To dyder har intet over sig (i rang): at tro på Allah og at
gavne ens søskende (i islam).”17

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det er en del af den absolutte tro, at du ikke tilfredsstiller
nogen ved at gøre Allah utilfreds.”18

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Lad den, der tror på Allah og på Dommedagen, opfylde,
hvad vedkommende lover.”19

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Ær Allahs sag, så vil Han ære dig.”20
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Oh I mennesker, sandelig er jeres Herre én, og jeres fader
er én. I er alle fra Adam, og Adam er (skabt) af jorden. Den,
der har mest gudsfrygt blandt jer, er den, der har størst ære
hos Allah. Og ingen araber har mere ære, end nogen ikkearaber, foruden i gudsfrygt.”21

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Allah vil lade alt underkaste sig den, der underkaster sig
Ham. ”22

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Udøv Allahs påbud, så er du det mest gudfrygtige
menneske.” 23

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den rene tilbedelse er, at mennesket ikke ønsker andre
end dets Herre og ikke frygter andet end dets synd.” 24

Imam Mohamad Aljawad (fvmh) sagde:

”Den, der stoler på Allah, vil blive vist lykken af Ham, og
den, der sætter sin lid til Allah, vil Han være ham
tilstrækkelig (ved alle) sager.” 25

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Gråd af frygt for Allah belyser hjertet og værner imod, at
synden gentages.”26

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Frygt ikke folk, der bebrejder dig, når det kommer til
Allah.”27

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Den, der sætter sin lid til Allah, kan ikke overvindes. Og
den, der søger tilflugt hos Allah, vil ikke tabe.”28

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) blev spurgt om definitionen af
'gudsfrygt', hvortil han svarede:

”Fromhed er, når Allah (swt) ikke savner dig de steder,
hvor Han har befalet dig at være, og ikke finder dig (de
steder), hvor Han har forbudt dig at være.”29

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Ingen gerning (anses for) at være lille, (når den udføres
med) gudsfrygt, for hvordan kan en accepteret gerning
(anses som værende) lille?”30

Koranen
Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Den, der reciterer hele Koranen i Mekkah, vil ikke dø, før
han ser Allahs Sendebud (fvmh&f) og ser sin plads i
Paradiset.”31

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Jeg undrer mig over, hvorfor jeg ikke får gråt hår, når jeg
læser Koranen.”32

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Helbred jeres syge med almisse og søg deres raskhed i
Koranen, for den, som Koranen ikke helbreder, kan intet
helbrede.”33

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der ikke søger en kur i Koranen, vil ikke helbredes af
Allah.”34

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der glemmer et kapitel fra Koranen (som
vedkommende har kunnet uden ad på et tidspunkt), vil
dette (kapitel) forme sig som et smukt billede og have en
høj rang i Paradiset. Når personen ser det, vil han sige:
”Hvem er du? Du er sandelig smuk! Gid du var min.” Det
vil sige: ”Jeg er dette og dette kapitel. Hvis du ikke havde
glemt mig, havde jeg ophøjet dig til denne rang.” 35

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah har forbudt Paradiset for den, der lærer Koranen for
livets og dens pynts skyld.”36

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Ingen kan hævde, at de har kendskab til hele Koranen,
dens ydre og indre, på nær stedfortræderne [Imamerne].”37
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Hvis du når et vers, hvori Paradiset er nævnt, så bed Allah
om (at skænke dig) Paradiset. Og hvis du når et vers, hvori
Helvedet er nævnt, så søg tilflugt hos Allah fra Helvedet.”38

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Enhver hadith (beretning), der ikke er i overensstemmelse
med Allahs bog, er usand.”39

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Den, der tillader sig selv noget haram (forbudt), tror (i
virkeligheden) ikke på Koranen.”40

Tilbedelse
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Enhver (troende) kvinde, der serverer sin mand et glas
vand, vil dette være bedre for hende end et års tilbedelse,
(hvori hun) faster om dagen og beder om natten.”41

Allah (jwa) sagde til Profeten (fvmh&f), da han steg op til
himmelen:
”Oh Ahmad, ingen tilbedelse er mere elskværdig for mig
end stilheden og fasten.”42

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den fastendes søvn er tilbedelse, og hans åndedræt er
ihukommelse (af Allah).”43

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den fastende er i en (konstant) tilstand af tilbedelse, selv
når han lægger sig (til at sove), medmindre han bagtaler en
muslim, (så vil han miste denne velsignelse og denne
egenskab).”44

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At nævne Ali er tilbedelse. ”45

Imam Hassan Alaskari (fvmh) sagde:
”Tilbedelsen er ikke at faste og bede meget, men tilbedelsen
er at reflektere meget over Allahs sag.”46

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig elsker din Herre lovprisning.” 47

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Der er ingen, som reciterer digte om Hussein og græder,
sådan at andre græder af det, som Allah ikke vil gøre
Paradiset ledigt for ham og tilgive ham hans synder.”48

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Valfartens belønning er Paradiset og umrah(s belønning
er) tilgivelse af alle synder.” 49

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah, den Ophøjede, accepterer ikke bønner (duaa) fra et
hjerte, der er ukoncentreret, (medens det beder).” 50

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Sandelig er den vanskeligste tilbedelse at afholde sig (fra
det, Allah har forbudt).”51

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der spiser og takker (Allah for maden), får samme
belønning som den, der faster og udholder.”52

ImamJaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den af jer, der er for nærig til at betale af sine penge (til de
fattige) og til at møde op til Jihad og til at stå op og tilbede
om natten, så lad vedkommende ikke være for nærig til at
(sige) Subhan Allah, wal hamdu Lillah, wala Ilaha ila Allah,
Wallahu akbar, wala hawla wala quwata ela Billah.
(Ophøjet være Allah, og al pris tilkommer alene Allah, og
der er ingen anden Gud end Allah, og Allah er den
Almægtige, og der er ingen magt ej heller styrke udover
Allahs).”53

Bøn og dens effekt
Imam Mohamad Aljawad (fvmh) sagde:

”Den, der reciterer Al-Qadr-kapitlet syv gange efter ishabønnen, vil være i Allahs (swt) sikkerhed, til han står op om
morgenen.”54
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Fire typer (personers) bønner vil ikke blive afvist: en
retfærdig leder(s bøn); en fader(s bøn) til sit barn (eller
omvendt); en mand (eller kvinde), der beder til Allah (swt)
for sin broder (eller søster) i hans (eller hendes) fravær; og
den undertrykte(s bøn). Allah (swt) vil sige (til den
undertrykte): ved Min Ære og Min Ophøjethed, Jeg vil lade
dig sejre, selv hvis det sker efter noget tid.”55

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der beder to raka’at (bøn) velvidende om, hvad han
siger i dem, vil, efter han har forladt den [bønnen], ikke
have flere synder mellem sig og Allah (swt).”56

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Bønnen i Al-Aqsa-moskeen (i Palæstina) svarer til tusinde
bønner, (hvad angår belønning).”57

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der udfører Fatimas tasbih efter bønnen og siger
derefter ”La Ilaha ila Allah”, vil blive tilgivet.”58

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Det, at en tilbeder beder én bøn (dua) i skjul, svarer til 70
(dua) i offentligheden, (hvad angår belønning).”59

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Den, der holder en tasbih fra Imam Husseins (fvmh) jord
og siger: “Ophøjet er Allah, og takket være Allah, og der er
ingen anden gud end Allah, og Allah er Almægtig” for hver
af dens sten, vil Allah give ham seks tusinde belønninger
og tilgive ham seks tusinde synder og ophøje ham seks
tusinde stadier, og (Han) vil stadfæste forbønnen for ham
på samme vis.’’60
Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”En bøn i den Forbudte Moske (Kaabaens Moske) er bedre
end et hundrede tusinde bønner i andre moskeer.”61
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Allah besvarer ikke kaldet fra et ukoncentreret hjerte.”62

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Allah vil lade alt tjene den, der tjener Allah.”63

En mand spurgte Imam Ali Alredha (fvmh):
”Hvilken belønning får den, der besøger en af Imamernes
grav?” Han svarede: ”Han får det samme som den, der
besøger Imam Husseins grav.” Manden spurgte: ”Hvad får
den, der besøger Imam Husseins grav?” Han sagde:
”Paradiset, ved Allah!” 64

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Allah har beordret halvfjers tusinde engle at tilbede Ham
ved Hussein søn af Alis grav. Én bøn af hver engel svarer til
tusinde bønner tilbedt af et menneske, (hvad angår

belønning). Belønningen (af englenes bønner) gives til dem,
der besøger Hussein søn af Alis grav.” 65

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Der er intet, der ændrer, hvad Gud har foreskrevet,
udover bøn (dua).”66

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Der er intet, der har mere ære for Allah, end bøn (dua).”67

Nattebønnen
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Nattebønnen er en tilgivelse for dagens synder.”68
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde, at Allah (swt) fortalte
Profeten Moses (fvmh) i en åbenbaring:
”Oh, du søn af Imran! De, som hævder, at de elsker Mig
men lægger sig til at sove, når mørket falder på, lyver.”69

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”En troendes ære ligger i hans søvnløshed om natten, og
hans anseelse ligger i hans uafhængighed fra mennesket.”70

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Ham, som sover for meget om natten, vil gå glip af nogle
af sine handlinger (bl.a. nattebøn), som han ikke kan tjene i
dagtimerne.”71

Fællesbøn
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der går til en moske med intentionen om (at bede)
fællesbøn deri, vil, for hvert skridt (han tager), få 70.000
gode gerninger og blive hævet i rang ligeså. Og hvis han
døde i den tilstand, vil Allah sende ham 70.000 engle, der
besøger ham i hans grav, opmuntrer ham i hans ensomhed
og beder om tilgivelse for ham indtil Dommedagen.”72

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den bagerste række er den bedste plads i bønnen over den
døde.”73

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) blev spurgt om det, man skal sige,
når imamen i fællesbønnen bliver færdig med surat al-Hamd.
Han sagde:
”Sig: Alhamdu Lilah Rab Alalammin (Takket være Allah,
verdenernes Herre).” 74

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Lad den, der har den bedste udtalelse af jer, recitere jeres
adhan; og lad, den, der har mest viden om religionen
blandt jer, lede jeres bøn.”75

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”En mands bøn i menighed er mere værd end 40 års bønner
derhjemme (alene).”76

Ihukommelse
Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Den, der ihukommer vores (Ahlulbayts) tragedie, græder
og lader andre græde, vil hans øjne ikke græde på den dag,
hvori øjnene græder. Og den, der sidder i et sted, hvori
vores sag bliver hyldet, vil hans hjerte ikke dø på den dag,
hvori hjerter dør.”77

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Der er intet galt ved at ihukomme Allah ved toiletbesøg,
thi Allahs (swt) ihukommelse er god ved alle lejligheder.”78

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Vælg aldrig nogen frem for Allahs ihukommelse.”79

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Allah (swt) åbenbarede til en af Sine Profeter: ”Oh søn af
Adam, husk Mig ved din vrede, så vil Jeg huske dig ved
Min vrede.”80

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der nævner Allah blandt dem, der har glemt (Ham),
er som den, der kæmper blandt dem, der flygtede. Og den,
der kæmper blandt dem, der flygtede, vil ende i
Paradiset.”81

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Hvis din magt tillod dig at undertrykke andre, så ihukom
Allahs magt over dig.” 82

Den Hellige Profet (fvmh&f) har sagt i sin forklaring af, hvad
sand ”ihukommelse af Allah” betyder:
”Den, der adlyder Allah, har ihukommet Allah, selvom
vedkommendes bønner, faste og recitation af Koranen ikke
er meget. Og den, der er ulydig mod Allah, har glemt Allah,
selvom vedkommendes bønner, fasten og recitation af
Koranen er meget.83

Ahlulbayt (fvmd)
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Jeg og Ali er denne nations to fædre.”84

Imam Ali Alrehda (fvmh) sagde:
”Imamerne er Allahs (jwa) repræsentanter på Hans jord.”85

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Vores udtalelser giver hjerterne liv.” 86
Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Vi er Ahlulbayt. Allah vil ikke acceptere en tjeners
gerning, hvis han tvivler på os.”87

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”På Dommedagen vil en budbringer kalde: Oh samling (af
mennesker), sænk jeres blikke, så Fatima kan passere.”88

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Den, som husker, hvad vi er blevet ramt af og græder og
får andre til at græde, vil hans øje ikke græde den dag, hvor
alle øjne græder.”89

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Ingen af denne nation har samlet Koranen udover
Mohamads stedfortrædere.”90

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Imamerne er Allahs (swt) stedfortrædere på Hans jord.”91

ImamJaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Den, der har besøgt én af os, er som den, der har besøgt
Hussein.”92

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”De, der bærer (Guds) trone – og (Guds) trone er viden – er
fire af os (Ahlulbayt) og fire (andre), som Gud vælger.”93

Da Allah (swt) åbenbarede verset:
”Allah ønsker kun at afholde al urenhed fra jer, I husets
folk, og rense jer fuldstændigt”, sagde Allahs Sendebud
(fvmh&f): ”Jeg og Ali, Fatima, Hassan, Hussein og ni af
Husseins efterkommere er de rensede og ufejlbarlige
personer.”94

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Hvis Jorden forblev uden nogen Imam, ville den gå
under.”95

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Imamerne efter mig er tolv. Den første af dem er De
Troendes Leder, Ali søn af Abu Talib, og den sidste af dem
er den, der står op med (ansvaret). At adlyde dem er at
adlyde mig, og at være ulydig mod dem er at være ulydig
mod mig. Den, der benægter én af dem, har benægtet
mig.”96

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Abdul Muttalib vil på Dommedagen stå som en nation for
sig selv. Han vil få Profeternes ansigtsudtryk og kongernes
respekt.” 97

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) blev spurgt:
”Hvad får den, der besøger én af jer?” Han svarede: ”(Han
får) som den, der har besøgt Allahs Sendebud.”98

Den Hellige Profet Mohamad (fvmh&f)
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Parfume er blandt Sendebuddets sædvaner.”99

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Allahs Sendebud plejede oftest at sidde i retningen mod
Qibla (Mekkah).”100

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Jeg er sandelig den mest veltalende araber.”101

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah har ikke skabt nogen skabning, der er bedre, eller
som har større ære hos Ham, end jeg.” Så sagde Ali (fvmh):
”Oh Allahs Sendebud, er du så bedre end Gabriel?” Så
sagde han: ”Oh Ali, Allah, den Ædle, den Sublime, har gjort
Sine sendte Profeter bedre end sine engle, og Han har gjort
mig bedre end alle Profeterne og Sendebudde, og efter mig
kommer du, oh Ali og dernæst Imamerne fra dit afkom.”102

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Oh I mennesker, hvad end, som berettes jer af mig, og som
er i overensstemmelse med Koranen, har jeg udtalt, og

hvad end, som berettes jer, men som modstrider Koranen,
har jeg ikke udtalt.”103

Da Profeten (fvmh&f) var i sin sygdom, som han døde af, sagde
han:
”Kald på min broder!” Da kom Abu Bakr, men Profeten
(fvmh&f) ignorerede ham og sagde: ”Kald på min broder!”
Da kom Omar, men Profeten (fvmh&f) ignorerede ham. Så
blev Ali hentet, og Profeten (fvmh&f) dækkede ham med
sin kåbe og talte til ham. Da Ali så gik ud derfra, blev han
spurgt om det, Profeten (fvmh&f) havde sagt til ham, og
han svarede: ”Han lærte mig tusinde porte (af viden) – fra
hver port åbnes der tusinde porte.”104

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Allahs Sendebud har aldrig givet en mand hånden,
hvorefter han har trukket sin hånd tilbage, før han
(manden) selv trak sin hånd.”105

ImamJaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Der var intet, der var mere elskværdigt for Allahs
Sendebud end at forblive bange og sulten for Allahs (swt)
sag.”106

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Allahs Sendebud talte aldrig til (Allahs) tjenere ud fra sin
egen personlige intellektuelle forståelse.” Han fortalte også,
at Allahs Sendebud (fvmh&f) sagde: ”Vi Profeter er befalet
at tale til folket ud fra deres intellektuelle forståelse.”107
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Aldrig har jeg sagt, og aldrig har de sigende før mig sagt
noget lige: La Ilaha ila Allah (Der er ingen anden gud end
Allah).” 108
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der besøger min grav, vil min forbøn blive påbudt
for ham (på Dommedagen).” 109

De Troendes Leder Ali (fvmh)

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Min Herre, jeg har nok ære ved at være Din tjener, og jeg
har nok stolthed over, at Du er min Gud. Du er, som jeg
elsker, derfor lad mig blive, som Du elsker.”110

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Visdommen er blevet delt op i ti dele, hvoraf Ali har fået
ni dele, og resten af menneskerne (har fået) én del.”111

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den første af Paradisets beboere, der vil indgå i det, er Ali
søn af Abu Talib.” 112
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde på talerstolen:
”Ved Allah, Profeten har fortalt mig, at nationen vil forråde
mig (efter ham).”113

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde til De Troendes Leder Ali
(fvmh):

”Sandheden er med dig, og sandheden er på din tunge, i
dit hjerte og mellem dine øjne. Og troen har blandet sig
med dit kød og blod, som det har blandet sig med mit kød
og blod.”114

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Kærlighed til Ali æder synderne, som ilden æder
brænde.”115

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde til De Troendes Leder Ali
(fvmh):
”Du er for mig, som Aron var i forhold til Moses, dog er der
ingen Profet efter mig.” 116
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hassan og Hussein er overhovederne for Paradisets unge,
og deres fader er bedre end dem.”117

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Gør jeres forsamlinger livlige ved ihukommelse af Imam
Ali.”118

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Englene beder om tilgivelse for Ali og hans shia, og (de)
er mere medlidende med ham og hans shia, end faderen er
(medlidende) med sin søn.119

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At hade Ali er en (så stor) ugerning, at ingen belønning
vil gavne ved siden af.”120

Imam Hussein (fvmh)
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Besøg Hussein og forsøm ham ej, for han er sandelig
Martyrernes Leder og Lederen over Paradisets unge, og han
lignede Yahia søn af Zakaria, og over dem (begge) græd
himmelen og Jorden, da de led martyrdøden.” 121

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hussein er sandelig retledningslampen og
redningsskibet.” 122

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Imam Husseins gravplads er en have af Paradisets
haver.”123

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hussein er fra mig, og jeg er fra Hussein. Hussein er et af
mine børnebørn”.124
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig er der i de troendes hjerter, hvad angår Imam
Husseins martyrdom, en hede som aldrig vil aftage.”125

Den ventede Imam Almahdi (aj)

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Imam Almahdi stammer fra mit afkom fra Fatimas
sønner.”126

Imam Almahdi (aj) sagde:
”…Men for (islamiske) spørgsmål, der måtte opstå (for
muslimerne), henvis (da) til beretterne af vores traditioner
[de lærde], for de er mine vidner over jer, og jeg er Allahs
vidne over dem..”127

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Lykken er til den, som vil ledsage Alqaem (Imam
Almahdi) af min Ahlulbayt og følge ham før hans
tilbagekomst; denne person, som elsker hans (Imam
Almahdis) elskere og hader hans fjender, (og som)
accepterer lederskabet af Imamerne før hans fremkomst.
Disse er mine venner og er de mest oprigtige medlemmer af
min nation, som jeg ærer meget.”128

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Når vores Alqaem kommer frem, vil himmelen sende dets
dråber, jorden vil dyrke sine planter, fjendskab vil
forsvinde fra tjenernes hjerter (således, at de lever i fred og
broderlig kærlighed), og mennesker og dyr vil fortsætte
med at leve sammen fredeligt.”129

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”På Alqaems tid kan en troende, som er i øst, se sin broder,
som er i vest, og den, som er i vest, kan se sin broder, som
er i øst.”130

Imam Almahdi (aj) sagde:
”Jeg er Almahdi, og jeg er den stadig-levende. Jeg vil
etablere retfærdighed over hele verden på samme måde,
som den blev fyldt med undertrykkelse. Sandelig vil
verden aldrig vedblive uden en Hujjah (et bevis), og folk vil
ikke leve uden nogen leder.”131

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Opstanderen [Imam Almahdi] vil okkulere to gange: den
første er kort, medens den anden er lang. I den første
okkultation vil kun de nærmeste shia vide, hvor han er, og i
den anden vil kun hans nærmeste venner vide, hvor han
er.”132

Kærligheden til Ahlulbayt (fvmd)
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hold fast ved vores – Ahlulbayts – kærlighed, for den, der
møder Allah, medens han har kærlighed til os, Ahlulbayt,
vil indgå i Paradiset ved vores forbøn. Ved Den, i Hvis
Hånd min sjæl hviler, vil ingen tjener få gavn af sine
gerninger, hvis ikke vedkommende kender vores
rettigheder.”133

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Jeg har kaldt min datter for Fatima, thi Allah, den
Ophøjede, har forbudt Helvedet for hende og for de, der
elsker hende.”134

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, hvis øjne løber i vand, når vi bliver nævnt hos ham,
selv hvis (det blot var én tåre) på størrelse med en flues
vinge, vil Allah tilgive ham hans synder, skønt de er lige så
mange som havets skum.” 135

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde til en af sine ledsagere, der
hed Ali søn af Maimon:
”Oh Ali, jeg har fået at vide, at der for nogle af vores shia
går et, to eller flere år, hvor de ikke besøger Hussein, søn af
Abu Talib (fvmh)!” Ali sagde: ”Måtte jeg blive et offer for
dig! Jeg kender sandelig mange mennesker i sådan en
situation!” Imamen (fvmh) sagde: ”Ved Allah, de har
fejlbedømt deres andel, og de har afholdt sig selv fra Allahs
belønning, og de har forlænget afstanden mellem deres og
Mohamads hus i Paradiset.”136

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Vore shia er de, der underkaster sig vores ordre, (og som)
lytter til vore ord, (og som) tager afstand fra vore fjender.
Den, som ikke er som dette, er ikke fra os.”137

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Oh Fatima! Ethvert øje vil være grædende på Dommens
Dag på nær øjet, der har fældet tårer over Husseins
tragedie, for sandelig skal det øje være grinende, og det vil
blive givet gode nyheder om Paradisets velvære og
gaver.”138

De sande følgere af Ahlulbayt (fvmd) og
deres egenskaber
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Afprøv vores tilhængere i tre (situationer): Ved
bøntiderne, og hvordan de overholder disse; hvorledes de

holder på vores hemmeligheder foran vores fjender; og i
deres penge, og hvordan de trøster deres brødre med
dem.”139

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Allah har visselig udvalgt for os tilhængere, der støtter os,
og som er glade ved vores glæde, og triste ved vores
sorg.”140

ImamJaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Vores sande følgere er dem, som husker Allah meget, når
de er alene.” 141

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Vi er en nation, der ikke spiser, før vi bliver sultne, og når
vi spiser, (så spiser vi) os ikke mætte.” 142

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Vores tilhængere er de, der aldrig spørger folk efter noget,
selv hvis de døde af sult.”143

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Vores tilhængere er de, der underkaster sig vores ordrer,
(og som) accepterer vores tale, (og som) handler modsat
vores fjender. Enhver, der ikke er således, er ikke én af
os.”144

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Kend folks stadier ved at se på, hvor meget de beretter af
vores (tale). ”145

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Paradiset er forbudt for Profeterne, indtil jeg indgår i den,
og den er forbudt for alle de (tidligere) nationer, indtil vore
– Ahlulbayts – shia går ind i den.”146

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Den, der glemmer at sende sine velsignelser over mig, har
taget den forkerte vej til Paradiset.” 147

Hyklerne blandt Profetens (fvmh&f)
ledsagere
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Blandt mine ledsagere er der 12 hyklere, hvoraf 8 ikke vil
komme i Paradiset, indtil en kamel kan komme igennem et
nøglehul.” 148

Troens fundament
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Troens fundament er at underkaste sig Guds vilje på en
smuk vis.”149

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:

”Iman er tro og handling, medens islam er tro uden
handling.”150

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”En tjeners tro vil ikke fuldbyrdes, før han stoler mere på
det, Allah har, end det, han selv har.”151

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vid, at den første del af troen er underkastelse, og den
sidste del er oprigtighed.”152

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Troen er at elske og at afsky.”153

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”De, der elsker hinanden for Allahs skyld, vil være (under)
Tronens skygge (på Dommedagen).”154

Mennesket
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Menneskerne er af tre slags: religiøse lærde;
vidensøgende på vej til deres frelse; og tåberne, der følger
enhver, der skaber larm.”155

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”(Der findes) tre slags hænder: de spørgende, de gavnende
og de afholdende. De bedste hænder er de gavnende.” 156
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Dine venner er tre og dine fjender er tre. Dine venner er:
din ven, din vens ven, og din fjendes fjende. Dine fjender
er: din fjende, din vens fjende, og din fjendes ven.”157

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der ikke kender sin status, vil gå til grunde.”158

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Din største fjende er dig selv.”159

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Undr jer over dette menneske, der ser med fedt, taler med
kød, lytter med knogler og trækker vejret fra et hul.” 160

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Satan løber rundt i mennesket, som blodet gør det.”161

Denne verdens natur
Imam Musa Alkadhem (fvmh) har berettet, at (den vise)
Loqman sagde til sin søn:
”Oh sønnike, sandelig er livet et dybt hav, som mange
mennesker er druknet i. Lad derfor dit skib i det være din
gudsfrygt og lad (skibets) last være troen og (lad) dets sejl
være (din) lid til troen og (lad dets) styrmand være dit

intellekt og (lad dets) guide være din viden og (lad dets)
beboere være udholdenheden.”162

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Dette livs eksempel er visselig som en slanges eksempel:
dens hud er blød, men dens bid er hårdt. Forlad derfor
hvad der beundrer dig af den, thi det er kun lidt af det, du
kan tage med dig (i graven).”163

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Hvis du da følger din lyst, vil den gøre dig døv, blind,
ødelægge din afslutning og ruinere dig.”164
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der får (det, han ønsker), vil (gå efter) mere.”165

Imam Musa Alkadhem (fvmh) så engang på en grav og sagde:
”Et (liv) med denne som en afslutning fortjener, at man
afholder sig fra at gå efter det i starten; og et (liv) med

denne som en start fortjener, at man frygter dets
afslutning.” 166

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Alt, hvad der kommer, vil gå bort igen, og det, der er gået
bort, er som om (det), der aldrig har været der.”167

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Allah har sandelig skabt et hus, og Han har skabt beboere i
det. Dette er livet. Og Han lod Sine venner være gæster hos
disse.”168

Kærlighed til denne verden
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) blev spurgt om forelskelse. Han
sagde:
”Det er hjerter, som er tomme for Allahs kærlighed, og som
Allah har fyldt med kærligheden til andre.” 169

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Hvordan kan den, der er travlt beskæftiget med dette liv,
handle for det hinsides?”170

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den (sande) fængslede er den, hvis liv har fængslet ham
fra (at opnå) efterlivet.”171

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig optager livet hjerterne og kroppene. Og Allah,
den Ophøjede, den Sublime, som vil spørge os om, hvad vi
har nydt af Hans tilladte (handlinger og velsignelser), vil
Han da ikke spørge os om, hvad vi har nydt af det, Han har
forbudt (af handlinger og nydelser)?”172

Allah (jwa) har sagt i en hellig tale:
”Oh Adams barn. Fjern kærligheden til livet fra dit hjerte,
thi kærligheden til livet og kærligheden til Mig aldrig kan
samles i ét hjerte.”173

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der værdsætter sig selv, vil ikke værdsætte sine
lyster.”174

Efterlivet
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”På Dommedagen vil der blive opsat høje stole omkring
(Allahs) Trone til mine tilhængere og mine Ahlulbayts
tilhængere - de, som er oprigtige i deres loyalitet til os.
Allah, den Ophøjede, vil sige: ”Kom an, Mine tjenere, så Jeg
fordeler Min gavmildhed over jer, thi I blev gjort fortræd på
Jorden.” 175

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Livet er skabt med et andet liv (som formål). Det blev ikke
skabt for sig selv.”176

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Der er et tusinde stadier mellem livet og efterlivet, hvoraf
døden er det mildeste og nemmeste.” 177

Den Hellige Profet (fvmh&f) plejede at sige:
”Oh Allah, jeg søger tilflugt hos Dig fra livet, thi livet
afholder mig fra efterlivet.”178

ImamAli Alsajjad (fvmh) sagde:
”Allah har ikke beskyttet den troende mod livets
genvordigheder, men Han har beskyttet ham mod (livets)
forblindelse og efterlivets trængsler.”179

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Al ondskab blev spærret i et hus, og dets nøgle blev
kærligheden til livet; og al godhed blev spærret i et hus, og
dets nøgle blev askese.”180

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Udøv færre synder, så vil du finde døden let.”181

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Enhver troende vil, når døden kommer til ham, se
Mohamad og Ali således, at dette vil glæde vedkommende;
og enhver polyteist, der dør, vil ligeledes se dem, så dette
forarger vedkommende.” 182

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Enhver har en (døds)tid, som han ikke kan overskride.”183

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Allahs dage er tre: dagen, hvori den ansvarlige (Imam)
rejser sig, Opstandelsens Dag og Dommens Dag.”184

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Når mennesket dør, vil folk sige: ”Hvad har det efterladt?”
Medens englene vil sige: ”Hvad har det udrettet?”185

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”De bedste blandt min nation er de, der mindst ønsker livet
og allermest ønsker efterlivet.”186

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Undertrykkelse i dette liv (avler) mørke i efterlivet.”187
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den sande fange er den, som livet har fængslet, så han
ikke kan opnå efterlivet.”188

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”De mætte folk i denne verden er de sultne folk i morgen i
det hinsides.” 189

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Det hinsides høst er de gode gerninger. Og livets høst er
ejendom og afkom.”190
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det sømmer sig ikke for en muslim at sove en nat, hvis
hans testamente ikke ligger under hans hoved(pude).” 191

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Bekymr dig om efterlivet, så vil livet komme ydmygt til
dig.”192
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der ihukommer rejsens længde, vil forberede sig.”193

Det er blevet berettet:
”(Imam) Ali (fvmh) og Omar gik ind i en hammam
(traditionelt badested). Da sagde Omar: ”Det værste hus er
hammam; mange synger, og få er anstændige.” Ali (fvmh)
svarede: ”Det bedste hus er en hammam; den fjerner det
onde og minder om Helvedet.” 194

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Lad din krop være i dette liv, og (lad) dit hjerte være i det
hinsides.”195

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”At nævne efterlivet er lærdom og helbredelse, og at nævne
dette liv er sygdom og lidelse.”196

Det er blevet berettet:
Imam Musa Alkadhem (fvmh) hørte en mand ønske døden.
Han sagde til ham: ”Er der et slægtskab mellem dig og
Gud, så Han redder dig på grund af det?” Manden sagde:
”Nej!” Imamen sagde: ”Har du så øvet flere gode gerninger
end dine dårlige gerninger?” Manden sagde: ”Nej!”
Imamen sagde derefter: ”På denne måde ønsker du evig
forbandelse.” 197

Den troendes karakteristik

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”En oprigtig tilbedelse er, at man ikke ønsker andre end ens
Herre og ikke frygter andet end ens synd.”198

Profeten Isa (fvmh) sagde:
”Oh I livets slaver. Jeres eksempel er sandelig som lampens
eksempel: den lyser for folk, men brænder sig selv.” 199

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det (menneske), der udfører, hvad det er pålagt, er det
mest generøse menneske.” 200

Imam Mohamad Aljawad (fvmh) sagde:
”Den troendes ophøjethed (opnås ved) at være uafhængig
af menneskerne.”201

Imam Ali Alsajjad (fvmh) sagde:

”Den, der stiller sig tilfreds med det, Allah har forskrevet
ham, er blandt de rigeste mennesker. ”202

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Der er intet, der er mere afskyeligt for Allah, end en fyldt
mave.” 203

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Start jeres dag med godt, og dikter jeres memorerende
(engle) gode gerninger i starten af den og i slutningen af
den, så vil I blive tilgivet (synderne øvet) imellem, om Allah
vil.”204
Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Frygt Allah og vær stiltiende, tålmodige og udholdende,
for en person kan sandelig ikke være en tjener (af Allah)
uden at være udholdende.”205

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”De bedste mennesker hos Allah er dem, der giver liv til
deres intellekt, lader deres begær dø og trætter deres liv for
at rette op på deres næste liv.”206

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den troende spiser, hvad hans familie har lyst til (af mad),
medens hyklerens familie spiser, hvad han har lyst til (af
mad).” 207
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den generøse er tæt på Allah, tæt på folket og tæt på
Paradiset.”208

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hvis dine gode gerninger glæder dig, og hvis din synd
forarger dig, så er du en troende.”209

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Satanerne er flere omkring den troende (for at vildlede
ham), end fluerne er omkring kødet.” 210

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”En kæmper, der lider martyrdøden for Allahs sag, får ikke
en større belønning end den, der får mulighed (for forbudt
seksuel øjenkontakt, berøring eller samleje) men afholder
sig fra det. Den afholdende er visselig som en engel.”211

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der elsker for Allahs (skyld) og afskyr for Allah(s
skyld) og forærer for Allah(s skyld) og forbyder for Allah(s
skyld), er blandt de, hvis tro er fuldkommen.”212

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Ved at overvinde ens vaner, når man de højeste stadier.”213

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”En troende falder ikke i samme fælde to gange.”214

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det stærkeste menneske er det, der bedst kan beherske sin
vrede.”215

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den spurgte er fri, indtil han giver et løfte.”216
Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Sid ikke iblandt de rige, for så vil I nedlade Allahs
velgerninger over jer.”217

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, som ingen anstændighed har, har (i virkeligheden)
ingen tro.”218
De Troendes Leder (fvmh) sagde:
”Hvis du ser en fremragende egenskab i en person, så vent
flere af slagsen.”219

Retskafne gerninger og gode manerer
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Det mindste, I burde gøre over for Allah, er, at I ikke
benytter jer af Hans velgerninger til at synde mod Ham.” 220

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, hvis liv er langt, og hvis gerninger er gode, har
sandelig vundet.” 221

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vær mere gerrig med dit liv end din gerrighed over dine
penge.”222
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At fuldbyrde en god gerning er bedre end at starte den.”
223

Fatima (fvmh) sagde:
”Et smil til en troende vil give én Paradiset, og et smil til en
fjendtlig benægter vil beskytte én mod Helvedet.” 224

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”God opførsel er den bedste egenskab.”225

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”De mest elskede gerninger hos Allah er at elske for Allah(s
skyld) og at afsky for Allah(s skyld).”226

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Det gode naboskab er ikke at afholde sig fra at gøre
(naboerne) fortræd men at udholde (naboens) fortræd.”227
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”De troende, som har fuldbyrdet deres religion, er dem
med den bedste moral.”228

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den gode gerning tager visselig til Paradiset og gør klar
for sin udøver, præcist som når en mand sender sin tjener
(på forhånd), så han kan gøre hans soveplads klar for
ham.”229

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der er generøs mod de troende, er sandelig generøs
mod Allah. Og den, der læser bøn for sin troende broder,
vil Allah afholde modgangen fra ham og oversvømme ham
med forsyninger.”230

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig er den, der er gavmild mod sin muslimske
broder, i virkeligheden gavmild mod Allah.”231

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Den bedste handling er den, du tvinger dig selv til (at
udføre).”232

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der tror godt om dig, skal du ikke skuffe.”233

Imam Ali Alsajjad (fvmh) sagde:
”Den bedste indgangsvinkel til tingene er
sandfærdigheden, og den bedste afslutning på dem er
loyaliteten.” 234
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Sig det gode, så vil I blive kendt for det. Og udøv det
gode, så vil I være blandt dem (altså de gode).”235

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At hilse (med) fredshilsenen (salam) er anbefalet, (men) at
svare (på) den er påbudt.”236

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den bedste gerning er den oprigtige intention.”237

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den mest forstandige er den, der har den bedste
væremåde.”238
Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Hvis du bestemmer dig for at gøre noget godt, så skynd
dig, for du ved ikke, hvad der vil ske.”239

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah vil kun være barmhjertig mod de tjenere, der selv er
barmhjertige (indbyrdes).”240

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:

”Hvis et folk boede i et hjem, hvori der er én, der hedder
Mohamad , vil de stå op hver morgen i god stand, og falde i
søvn hver aften i god stand.”241
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den gode væremåde er det bedste af det bedste.”242

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Kun storartede folk respekterer kvinder, og kun
modbydelige folk er respektløse over for kvinder.”243
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Det sømmer sig ikke for en kvinde at gå i midten af vejen,
men (hun skal) gå på dens sider.”244

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det menneske, der har højest status, er det, der ikke
blander sig i, hvad der ikke vedkommer det.” 245

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Gudsfrygt er de gode manerers leder.”246

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”En gavmild (men) syndig ung mand, er bedre hos Allah
(awj) end en gammel tilbedende (men) nærig mand.”247

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Det er tilstrækkeligt med gode manerer, at du afholder dig
fra det, du hader andre gør.”248
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Ti stille, når du bliver vred.”249

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Den gavmilde spiser af folks mad, så de spiser af hans
mad, medens den nærige afholder sig fra at spise af folks
mad, så de afholder sig fra at spise af hans mad.”250

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Den, der spiser og takker (Allah), er bedre end den, der
faster og tier.”251

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vær gavmild med det, du ejer, så vil du blive lovprist.”252

Imam Ali Alsajjad (fvmh) sagde:
”Accepter undskyldningen fra enhver, der undskylder over
for dig, selv hvis du vidste, at vedkommende løj.” 253
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”På Dommedagen vil Allah afholde Sin vrede fra den, der
afholder sin vrede fra menneskene.” 254

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Tig aldrig, men hvis du bliver foræret noget, så accepter
det.”255
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”De mennesker, der har det mest fuldkomne intellekt, er de,
der har den bedste væremåde.”256

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Dæmp stemmen ved begravelserne, ved kamp, og når
Koranen reciteres.”257

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det er sandelig anbefalet at følge gæsten hen til døren,
(når denne skal hjem).”258
Den Hellige Profet (fvmh&f) blev spurgt:
”Hvad er det bedste, mennesket har fået.” Han svarede:
”Den gode væremåde.”259

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Når en person besøger jer, så vær gavmilde mod
vedkommende.”260

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Jeg laver også spøg, men jeg siger sandheden.”261

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Vær oprigtig med din religion, så kan du nøjes med få
gerninger.” 262

At hjælpe den trængende
Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Din hjælp til den svage er den bedste (form for)
almisse.”263

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Allah har nogle tjenere, som de nødlidende iler til for at
søge hjælp hos. Disse (tjenere) er de, der er i sikkerhed for
Allahs straf på Opstandelsens dag.”264

Imam Musa Alkadhem (fvmh) blev spurgt:
”Er det tilladt for menneskerne at afholde sig fra at stille
spørgsmål om det, de har brug for (at vide)?” Han svarede:
”Nej! (De skal spørge).”265

Velgørenhed og almisse
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Dine penge kan ikke berige alle menneskerne, så reservér
dem for sandhedens folk.” 266

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig vil almisse ikke gøre andet end at øge
formuen.”267

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Det at rette op mellem folk, når de er i problemer, og at
knytte dem sammen, når de er kommet væk fra hinanden,
er en almisse, som Allah elsker.”268

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Beskyt jeres penge ved at betale almisse.”269

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Genvordighederne kan ikke trodse almissen(s effekt og
beskyttelse).”270

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Forhast (Allahs) forsyninger ved (at betale) almisse.”271

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Afhold dine hænder fra at gøre andre fortræd, thi dette er
en almisse, du betaler dig selv.”272

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Almisse ændrer den skæbne, som er stadfæstet (for én).”273

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Dommedagens jord er af ild på nær den troendes skygge,
thi hans (den troendes) almisse skygger over dem.” 274

Uretfærdighed, amoralsk adfærd og
undertrykkelse
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der nedgør en fattig troende, vil blive ved med at
blive nedgjort af Allah, indtil han angrer sin nedgørelse.”275

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:

”Den værste (form for) fattigdom er at underlægge sig (de
uretfærdige).”276

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Der er tre typer tyve: de, der står i vejen for at almisse
gives; de, der mener, at det er tilladt at tilbageholde
kvinders medgift; de, der tager lån med den hensigt ikke at
betale lånet tilbage.”277

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah, den Ophøjede, vil sandelig på Dommedagen
torturere de, der torturerede menneskerne i livet.”278

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Undertrykkeren, som startede, vil bide sin hånd i morgen
(af fortrydelse).”279

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Undertrykkerne og deres medhjælpere ender i Helvedet.”
280

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Du skal være venlig mod den person, hvis genvordighed
du er skyld i, når du hjælper vedkommende med at komme
ud af sin genvordighed.”281

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Misundelse er fattigdom.”282

Imam Hussein (fvmh) sagde:
”Vær advaret mod at behandle den person med uret, som
ikke tager andre støttere til sig mod dig end Allah (awj).”
283

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Den undertrykte er sandelig vinderen på
Dommedagen.”284

Imam Ali Alsajjad (fvmh) sagde:
”Den, der beskylder folk for noget, de i virkeligheden er, vil
folk beskylde for noget, han ikke er.” 285

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Mennesket bør ikke bebrejdes for at udskyde dets
rettighed. Det (menneske), der bør bebrejdes, er det, der
tager, hvad det ikke har ret til.”286

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Må Allah visselig forbande den, der er uretfærdig mod en
ansat ved hans løn.”287

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, som giver en gave og tager den tilbage igen, er som
en hund, der spiser, indtil den bliver mæt, og derefter
kaster op og spiser dens opkast.”288

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Allah, den Ophøjede, afskyr den ældre, som (stadig) er
uvidende; den rige, der undertrykker; og den fattige, der er
selvglad.” 289

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Afhold jer fra at synde, når I er alene, thi Vidnet (over jer
og jeres handlinger) er den, der er Dommeren.”290

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Der er ikke noget, der er mere forhadt for Allah end
nærighed og dårlig opførsel, thi de ødelægger gerningerne,
som mudder ødelægger honning.”291

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Undertrykkeren, den der hjælper ham og den, der
accepterer (undertrykkelsen), er alle tre partnere.” 292

Profeten (fvmh&f) sagde:
”Der er ingen ghiba (bagtalelse) over den, der ikke
skammer sig.”293

Profeten (fvmh&f) sagde:
”Den, der ikke regner sine ord blandt sine gerninger, vil
ofte fejle, og hans straf vil være forberedt.”294

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Det ondeste menneske er det, hvis ondskab folk
frygter.”295

Imam Ali Alhadi (fvmh) sagde:

”Vær advaret mod misundelse, for den kan ses på dig, men
(den) har ingen effekt på din fjende.”296

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Meningerne kommer kun til kende ved vrede.” 297

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Intellektet er et skærende sværd, så bekrig dit begær med
dit sværd.”298

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Må Allah forbande bestikkeren og den, der modtager
bestikkelse, samt deres mellemmænd.”299

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hvis kvinden forlod sin mands seng og overnattede
andetsteds, vil englene forbande hende, til hun står op om
morgenen.”300

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At forbande den troende er som at dræbe
vedkommende.”301

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah forbander den kvinde, der opfører sig som en
mand.”302

At fortælle løgne
Det er blevet berettet:
Den Hellige Profet (fvmh&f) blev spurgt: ”Kan en troende
godt være en kujon (og forblive en troende)?” Profeten
(fvmh&f) sagde: ”Ja.” Han blev spurgt: ”Kan han så være
grådig (og forblive troende)?” Profeten (fvmh&f) sagde:
”Ja.” Han blev spurgt: ”Kan han godt være en løgner (og
forblive troende)?” Profeten (fvmh&f) sagde: ”Nej.”303

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Den, der kæmper med sandheden, vil besejres af den.”304

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der påstår, at jeg har sagt noget, som jeg ikke har
sagt, skal afvente sin plads i Helvedet.”305

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Sandheden er tung men nydelig, medens falskheden er let
men sygdomsfyldt.”306

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Lær at være sandfærdig, førend I lærer at tale.”307

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der tigger folk, medens vedkommende har mad til
tre dage, vil møde Allah, den Ophøjede, på Dommedagen
med et ansigt tomt for kød.”308

Dobbeltmorale
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der pynter sig til folk med det, Allah kan lide (af
gode gerninger), medens han (i skjul) udøver det, Allah
afskyr, vil møde Allah med harme og fortrydelse (på
Dommedagen).”309

Imam Mohamad Aljawad (fvmh) sagde:
”Vær ikke én af Allahs venner i offentligheden (samtidig
med at være) én af Hans fjender i det skjulte.”310

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den største skam er at bebrejde folk for noget, du selv
er.”311

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Gerrighed og tro kan ikke begge være i samme persons
hjerte.”312

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den nærige sparer (alene) op til sine arvinger.”313

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Jeg anbefaler jer sandelig ikke en tilbedelse, førend jeg selv
udøver den før jer, og jeg forbyder jer sandelig ikke en
synd, førend jeg selv afholder mig fra den før jer.”314

Tungen og dens magt
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vær opmærksomme på tungen, thi den er sandelig en pil,
der kan ramme forkert.”315

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”(Det er) en del af troen at beskytte sin tunge.”316

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Mennesket gemmer sig bag dets tunge.”317

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, hvis tunge folk frygter, vil ende i Helvedet.”318

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der klandrer en troende for en synd, (vedkommende
har begået), vil ikke dø, før han selv begår den.”319

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Skønheden ligger i tungen.”320

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Tungen er et udyr. Lader man den være, går den amok.”
321

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Talen er ligesom medicin: En mindre dosis af den gavner,
og en større dosis af den dræber.”322

Bedrageri og handel
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Bedrag nedarver (folks) forbandelser.”323

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den person, der bedrager en muslim i køb eller salg (af
ting), er ikke af os og vil på Genopstandelsens dag blive
stillet blandt jøder, for de har været mest bedrageriske mod
muslimer.”324

Stolthed og arrogance

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Allah vil håne den, der håner en troende på grund af, at
vedkommende har for få penge.”325

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den største tåbe er den fattige, der lider af storhed.”326

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der søger lederskabet, går til grunde.”327

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der siger, at han er blandt de bedste mennesker, er (i
virkeligheden) blandt de værste mennesker. Og den, der
siger, at han (ender) i Paradiset, ender i Helvede.”328

Aktivitet og dovenskab
Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:

”Syv ting ville foruden syv ting være latterliggørelse: Den,
der beder om tilgivelse med sin tunge men angrer ikke
(med hjertet), latterliggør sig selv. Og den, der beder Allah
om støtte men ikke stræber (efter den), latterliggør sig selv.
Og den, der har en stærk vilje men ikke er påpasselig,
latterliggør sig selv. Og den, der beder Allah om Paradiset
men ikke udholder genvordighederne, latterliggør sig selv.
Og den, der søger tilflugt hos Allah fra ilden men ikke
forlader (dette) livs lyster, latterliggør sig selv. Og den, der
ihukommer Allah men ikke iler for at møde Ham, han
latterliggør sig selv...” 329

Imam Ali Alredha (fvmh) blev spurgt om ønsket og viljen. Han
sagde:
”Ønsket er at bekymre sig om noget, og viljen er at udføre
det.”330

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der handler uden indsigt, er som den, der følger den
forkerte sti, for hvem en hastighedsforøgelse kun vil
forlænge afstanden.”331

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Din dag er din gæst, og den vil forlade dig medens den
roser dig, eller (medens den) laster dig.”332

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, som kedsomheden har fået kontrol over, har mistet
hvilen.” 333

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der er bagud på grund af hans (mangel på) handling,
vil ikke komme i mål på grund af hans afstamning.” 334

Medmenneskets rettigheder
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”De troende er hinandens tjenere.”335

Imam Ali Alhadi (fvmh) sagde:
”Bed ikke den, som du har irriteret, om harmoni, og (bed)
ikke den, som du har forrådt, om loyalitet, og (bed) ikke
den, som du har været mistro mod (uden grund), om det
gode råd, for andres hjerter er over for dig, som dit er over
for dem.”336

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der gør sin nabo fortræd, vil Allah forbyde Paradisets
duft, og hans bopæl (vil blive) Helvedet. 337

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Det er ikke retfærdigt at bede ens søskende om
retfærdighed.”338

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Elsk for andre mennesker dét, I elsker for jer selv.”339

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Hvis en troende svigter sin troende broder i en tid, hvori
han kunne bistå ham, vil Allah svigte ham i dette liv og i
det hinsides.”340
Imam Ali Alsajjad (fvmh) sagde:
”Den, der har klæder i overskud og ved, at der er en
troende i nærheden, som mangler klæder, men vælger ikke
at forære ham dem, vil Allah kaste i Helvedet med hovedet
nedad.”341

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Vis de ældre respekt, for sandelig er det at respektere de
ældre en del (af det) at ophøje Allah (awj), og den, der ikke
viser dem respekt, er ikke (en) af os.”342

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hvis en ung person viser en ældre respekt grundet dennes
høje alder, vil Allah forberede ham (en gruppe mennesker),
der respekter ham i hans alderdom.”343

Slægtskab
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At besøge ens slægtninge forlænger livet.” 344

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vær gode imod andres afkom, så vil (andre) være gode
imod jeres afkom.”345

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Respekter din fader, så vil du leve længe, og respekter din
moder, så vil du (få mulighed for at) se dine børnebørn.”346

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Du og din ejendom (oh troende) tilhører din fader.” 347

Den Hellige Profet (fvmh&f) blev spurgt:
”Hvad er faderens rettigheder over for sønnen?” Han
svarede: ”At han ikke kalder ham med sit navn (altså i
stedet kalder ham ”far” eller lignende), går ikke foran ham,
sidder ikke før ham og er ikke skyld i, at der bliver bandet
af ham.”348

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Værn om din faders kærlighed (og) afbryd den ikke, for så
vil Allah slukke dit lys.”349

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”En mands samling med familien er mere elsket i Guds øjne
end, at han tilbringer hele natten med tilbedelse i min
moske.”350
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der kysser sit barn, vil af Allah (swt) få tilskrevet en
belønning; og den, der glæder det, vil af Allah (swt) blive
frydet på Dommedagen.” 351
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Den, der ønsker, at Allah (swt) skal lette dødens smerter
for ham, skal holde kontakten med sine slægtninge og være
god ved sine forældre. Hvis en person er sådan, vil Allah
(swt) lette dødens smerter for ham, og han vil i sit liv aldrig
blive ramt af fattigdom nogensinde.” 352

Det er blevet berettet:
”Behaget ligger i tre (ting): en overensstemmende hustru,
en lydig søn og en fredfyldt ven.”353

Broderskab
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”En troende er den (anden) troendes broder, hans øje og
vejviser. Han bedrager ham ikke, snyder ham ikke og lover
ham ikke noget, som han ikke holder.”354

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:

”At du bespiser din fastende broder er bedre end din egen
faste.”355

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”De tjenere, som er mest nyttige for hinanden (som hjælper
mest hinanden), er mest elsket af Allah” 356

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah, den Ophøjede, har skabt en søjle af rubin i
Paradiset, hvorpå der er bygget halvfjers tusinde paladser,
(som hver har) halvfjers tusinde værelser. Han har skabt
dette til de, der elsker hinanden og besøger hinanden for
Allahs skyld.”357

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Behandl andre, som du ønsker, andre skal behandle
dig.”358

Ægteskab og skilsmisse
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig afskyr Allah skilsmisse.”359
Den Hellige Profet (fvmh&f) har sagt:
”En 2-rak’ats bøn, som en gift person beder, er bedre end
(tilbedelsen udført af) en ugift, der bruger nætterne på at
tilbede og dagene på at faste.”360

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Søvnen af en gift person er bedre hos Allah (swt) end en
ugift person(s tilbedelse), der faster om dagen og beder om
natten.”361

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Portene til Himlen er (især) åbne ved 4 tidspunkter: når
det regner, når et barn ser venligt på sine forældres ansigt,
når Kabaaens dør åbnes, og når to bliver gift.”362
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Sandelig er en af velsignelserne ved en kvinde, at hendes
medgift er lille, medens en af de dårlige varsler om hende
er hendes store medgift.”363

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Bed ikke om en stor medgift, for dette medfører
fjendskab.”364

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Jo mindre medgiften er, jo mere velsignet bliver
ægteskabet.” 365

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Hvis (en mand) har en hustru, som han ikke forsyner med
klæder til at tildække sig (med) eller med føde til at ernære
sig (med), er imamen forpligtet til at separere hende fra
ham.”366

Utugt og dens skadelige effekt
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”De, der begår hor, vil sandelig komme (på Dommedagen),
medens deres ansigter er i flammer.”367

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Enhver vil få sig en anpart af hor, for øjnenes hor er at se,
mundens hor er at kysse, og hændernes hor er at røre.”368

Succes
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der spørger folk til råds, deles med dem om deres
hjerner.” 369
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der går efter noget, vil enten opnå det eller en del af
det.”370

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”En smuk intention er vejen til at få sit ønske opfyldt.”371

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Succes opnås ved beslutsomhed, og beslutsomhed rettes af
dømmekraften, og dømmekraften sikres ved at værne om
hemmelighederne.”372

Velsignelser og belønninger
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Paradiset er de gavmildes hjem.”373

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Allah giver sandelig livet til de, Han elsker, og (til de),
Han afskyr, men Han giver kun religionen til de, Han
elsker.”374

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Velsignelsen er en prøvelse. Hvis du takker, vil den blive
en velsignelse. Men hvis du benægter, vil den blive en
genvordighed.”375

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah vil skænke enhver muslim, der tjener et muslimsk
folk, tjenere svarende til deres antal i Paradiset.”376

Det er blevet berettet:
”Profeten Musa (fvmh) spurgte Allah (swt): ”Oh Herre,
hvilken belønning får den, der får tårer i øjnene af frygt for
Dig?” Allah (swt) sagde: ”Oh Moses, hans ansigt vil sikre
sig mod Ildens varme, og han vil være sikker på den Store
Frygts dag.”377

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Lad den, der ønsker, at hans goder skal forøges, udføre
wudhu (den mindre rituelle afvaskning), når hans mad
bliver serveret.”378

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der siger tusind gange ”Der er ingen anden gud end
Allah” i (måneden) Rajab, vil blive forskrevet hundrede
tusinde belønninger af Allah.”379

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Det gode helbred er en (så stor) velsignelse, at den er
umulig at takke (Gud) for.”380

Imam Hussein (fvmh) sagde:
”I skal vide, at det er af Allahs velsignelser over jer, at folk
behøver jer(es hjælp). Lad derfor ikke disse kede jer, for så
vil velsignelserne forvandle sig til genvordigheder.”381

Allah (swt) sagde i en hellig tale:

”Den, som ihukommelsen af Mig optog fra at anråbe Mig
(om sine ønsker), vil Jeg give, (hvad han ønsker), inden han
anråber Mig.”382

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Den, der sætter sig i et sted, hvori vores sag forkyndes, vil
belønnes med, at hans hjerte ikke dør den dag, hvori
hjerterne vil dø.” 383

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”For en fredshilsen (salam) gives der halvfjers belønninger:
niogtres til den, der starter (med at hilse), og én til den, der
besvarer (hilsenen).384

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah vil sende Sine velsignelser tifold over den, der
sender sine velsignelser over mig én gang.”385

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Tilfredsheden er en formue, der aldrig løber tør.”386

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Velsignelserne(s værdighed) er ukendt så længe, de er der,
men når de forsvinder, kendes den.”387

Imam Hassan al-Mujtaba (fvmh) sagde:
”Genvordighederne er nøglerne til belønning.”388

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den enorme belønning følger sandelig med en enorm
eksamination, for Allah har ikke elsket folk uden at have
eksamineret dem (forinden).”389

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Hvis den troende bare vidste, hvad genvordighederne
indebar af belønninger, ville han have ønsket, at han var
blevet klippet (i småstykker) med en negleklipper.”390

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Paradisets døre er åbne for de fattige, barmhjertigheden
nedkommer over de barmhjertige, og Allah er tilfreds med
de gavmilde.”391

Fatima (fvmh) sagde:
”Den, der sender sine oprigtigste tilbedelser op til Allah, vil
Allah, den Ophøjede, sende Sine bedste godheder ned til
ham.”392

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det er for den, der afholder andre fra at bagtale deres
muslimske broder, en selvfølge for Allah at redde ham fra
Ilden.”393
Den, der reciterer “Inna anzalnahu fi laylat alqadr” syv gange
ved en troendes grav, vil Allah sende ham (den døde) en engel,

der tilbeder Allah ved hans grav (til dommedagen), og
belønningen af englens tilbedelse vil blive forskrevet den
døde.” 394

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der bespiser en sulten (person), vil få en flod af Allah
i Paradiset.”395
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Når Allah (jwa) ønsker en tjener det gode, lader Han
andres behov være hos ham.”396

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Med retfærdigheden fordobles velsignelserne.”397

Tålmodighed og utålmodighed
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Tålmodighed er troens fundament.”398

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, som tålmodigheden ikke kan redde, vil
utålmodigheden lade ham gå til grunde.”399

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Magelighed er fra Allah, og forhastelse er fra Satan.” 400

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vreden er en sindssygdom, for den vrede person vil
fortryde det senere. Og hvis ikke han fortryder det, så er
hans sygdom omfattende.”401

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der beklager sig om sine behov til en troende, er som
(den, der) beklager sig til Allah. Og den, der beklager sig til
en vantro, er som (den, der) klager over Allah.”402

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Genvordighedernes værste fjende er udholdenheden.” 403

Taknemmelighed og utaknemmelighed
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der fremstiller de små genvordigheder (fra Allah)
som værende mægtige, vil blive eksamineret med de store
(genvordigheder).”404
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Det (at) takke (Allahs) velgerninger er at afholde sig fra
det forbudte. Og dette fuldbyrdes ved at sige: ”Takket være
Allah, Verdnernes Herre.”405
Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Den, der ikke takker de, der øver godt blandt
skabningerne, har ej takket Allah, den Ophøjede, (som
vedkommende burde).”406

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Enhver kvinde, der siger til sin mand: ”Jeg har aldrig set
godt fra dig,” vil få sine gerninger tilintetgjort.”407

Mådehold i økonomisk anliggende	
  
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Alt, hvad du tjener udover dit behov, vil du kunne
gemme, så andre overtager det en dag.” 408

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Hvis det, du har behov for, er nok for dig, så er det
mindste, som er i livet, nok for dig. Men hvis det, du har
behov for, ikke er nok for dig, så er der intet i livet, som er
nok for dig.”409

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Lån er en bekymring om natten og en ydmygelse om
dagen.”410

Påbyde det gode og forbyde det onde
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Allah har forbandet de, der påbyder det gode men
forlader det, og de, der forbyder det onde, men udøver
det.”411

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”At påbyde det gode og forbyde det slette er to af Guds
egenskaber. Den, der ærer disse, vil Allah ære. Og den, der
svigter disse, vil Allah svigte.”412

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Formålet med religionen er at påbyde det gode, forbyde
det slette og opretholde grænserne.”413

Viden, dens værdi og dyden ved at opnå
den	
  
Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Ethvert menneskes ven er intellektet, og dets fjende er dets
uvidenhed.” 414

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Den uvidende undrer sig mere over den vidende, end den
vidende undrer sig over den uvidende.” 415

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Den uvidende frygter det, som den vise behager.”416

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Intet værktøj er mere nyttigt end intellektet, og ingen
fjende er mere skadelig end uvidenhed.” 417

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Intellekterne er gaver (fra Allah), medens den gode
opførsel er noget, man selv tilegner sig.”418

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Lidt, som man kan holde fast ved, er bedre end meget,
som keder én.”419
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Visdom er de troendes mål. Søg derfor visdommen om
end den er hos hyklerne.”420

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Når intellektet fuldbyrdes, formindskes talen.” 421

Imam Hassan Alaskari (fvmh) sagde:
”At grine uden grund er et tegn på uvidenhed.”422

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der handler uden viden, vil ødelægge mere, end han
gavner.”423

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der memorer fyrre af vores hadith (udtalelser), vil
genopstå på Dommedagen som en vidende lærd.” 424
Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Den, der udøver dét, han ved, vil blive lært af Allah dét,
han ikke ved.” 425

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:

”Må Allah være barmhjertig mod den tjener, der
genopliver (hans religiøse) viden.” Imamen (fvmh) blev
spurgt: ”Og hvordan genoplives viden?” Han svarede:
”Ved at repetere den med de religiøse og de
gudfrygtige.”426
Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”De få gerninger fra den vidende accepteres og fordobles,
medens de mange gerninger fra de, der følger deres begær
og de uvidende, sendes tilbage.”427

Imam Ali Alredha (fvmh) blev spurgt:
”Hvad er (det at være) intellektuel?” Han sagde: ”At
udholde genvordigheden, at undgå fjenderne(s ondskab)
og at passe på vennerne.” 428
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Jeres intellekter keder sig, som kroppene keder sig. Søg
derfor interessant viden.” 429

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”At søge viden er påbudt enhver muslim. Allah elsker
sandelig de, der søger viden.”430

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Sandelig beder fuglene i himmelen, dyrene og fiskene i
havet (Allah) om at tilgive de, der søger viden, til
Dommedagen.” 431

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”At studere viden for en stund er bedre end at stå op og
tilbede hele natten.”432

Imam Ali Alrehda (fvmh) sagde:
”Stilhed er sandelig en af visdommens porte, der skaber
kærlighed (fra folk), og den er et tegn på alt godt.”433

Viden og dyden ved at undervise den
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Der, er intet godt i at tie om visdommen. På samme vis er
der intet godt i at fortælle uvidenhed.”434

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Læreren og eleven er lige i belønningen.” 435

Lærdes fortræffelighed og status
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Når den troende lærd (faqih) dør, åbnes der et sår i Islam,
som intet kan hele.”436

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”En lærd, hvis viden er til nytte, er bedre end halvfjers
tusinde tilbedere.” 437

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”At (føre en) samtale med en kyndig i en losseplads er
bedre end at (føre en) samtale med en uvidende (siddende)
på de (smukkeste) sofaer.”438

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig er de dårligste af de dårlige de onde lærde, og de
bedste af de bedste de gode lærde.”439

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Ingen død er mere elskværdig for Satan end en lærds
død.” 440

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”At sidde med religionens folk er dette og det kommende
livs ære.”441

Påpasselighed
Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Vær advaret mod skænderier, thi de fordærver hjertet og
arver hykleri.”442
Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Hvis du lader andre mennesker få kontrollen over dig, vil
du blive ydmyget.”443
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vær advaret mod, at Gud ser dig (udøve) Hans forbud,
eller (at Han) savner at se dig være lydig, for så vil du være
blandt de fortabte.”444

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Vær advaret mod at være jaloux på andre, for dette er
roden til mistro.”445

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Tag dig i agt mod at blive tilfreds med dig selv, for så vil
de, der er utilfredse med dig, blive flere.”446

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Sig ikke det, du ikke ved (med sikkerhed).”447

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Vær i splittelserne (mellem folk) som kalven: den har ej en
ryg, som kan bestiges, ej heller yver, som kan malkes.”448

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:

”Den loyale forråder aldrig, men du kan (komme til at)
stole på forræderen.” 449

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Vrede ødelægger troen, som eddike ødelægger
honning.”450

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Uenighederne fordriver de gode løsninger.”451

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Mandens ødelæggelse ligger i tre ting: hans mave, lyster
og tunge.”452

Synder og deres effekt
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Vær ikke forbavset over grunden til, at din bøns svar er
forsinket, når du har lukket dens vej (til accept) med
synderne.”453

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Lad den, som bestemmer sig for at udøve en synd, afholde
sig fra at udøve den. For måske udøver tjeneren synden, og
Herren ser ham og siger: ”Ved min Ære og Ophøjethed, Jeg
vil aldrig tilgive dig igen.”454

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Det værste menneske er det, der bebrejder Allah i, hvad
Han foreskriver.”455

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der drikker alkohol, er som den, der tilbeder en
statue.”456

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Hvis en tjener udøver for mange synder men ikke har nok
(gode) gerninger til at slette (synderne), vil Allah
eksaminere vedkommende med sorg for at slette dem.”457

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Enhver innovation (i religionen) er vildledelse, og enhver
vildledelse ender i Helvede.”458

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At tilbede samtidigt med at spise forbudt [mad eller spise
af penge, der er indtjent på en forbudt måde], er som at
bygge på vand.”459

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der begår en synd, medens han griner, vil indgå i
Helvede.”460

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:

”Den, der adlyder en person i sin synd, har tilbedt ham.” 461

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, som synden har besejret, har ikke sejret. Og den, som
vinder ved (hjælp af) det onde, har (i virkeligheden)
tabt.”462

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Vær advaret mod at begå en synd, i hemmelighed såvel
som åbenlyst, stor såvel som lille, thi Allah ser dig, hvor
end du er.”463

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den værste synd er den, hvis udøver tager for let.”464

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Tag dig i agt mod at gå efter Allahs Ophøjethed og at
efterligne Hans Overlegenhed, for Allah ydmyger sandelig
enhver tyran og bespotter enhver stolt person.”465

Anger og tilgivelse
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, hvis muslimske broder beder om tilgivelse (grundet)
en overtrædelse, vedkommende havde begået (mod ham),
og han nægter (at tilgive), vil ikke komme til mig ved
(alkawthar-)fontænen i morgen (på Dommedagen).”466

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Den, der er mest forpligtet til at tilgive, er den, der har
størst kunnen til at straffe.” 467

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Adskil jeres samtaler med bøn om tilgivelse.”468

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Fortrydelse er en anger.”469

At bede om guddommelig tilgivelse
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Rajab er tilgivelsens måned for min nation, så bed ofte om
tilgivelse i den, thi Han er Tilgivende og Barmhjertig.”470

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Allah elsker sandelig det angrende unge (menneske).”471

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”Jeg undrer mig over den, der opgiver, når han kan (bede
om) tilgivelse.”472

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”At bespise (folk) er blandt de ting, der nødvendiggør
(Guds) tilgivelse.”473

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der bespiser tre muslimer, vil blive tilgivet af
Allah.”474

Velsignet mad
Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) har fortalt, at den Hellige Profet
(fvmh&f) spiste et granatæble hver torsdag aften (natten til
fredag). 475

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Kød er madens herre.”476

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Spis granatæble for ingen af dens kerner vil falde i en
mavesæk uden, at den vil belyse den spisendes hjerte og
forstumme satan.”477

Imam Mohamad Aljawad (fvmh) sagde:
”At spise honning er visdom.”478

Imam Ali Alsajjad (fvmh) sagde:
”Den, som spiser et granatæble fredag morgen som det
første, vil få sit hjerte belyst i fyrre morgener, og satans
hvisken vil blive bortskræmt fra vedkommende; og den, fra
hvis satans hvisken er bortskræmt, vil ikke blive ulydig
mod Allah; og den, der ikke er ulydig mod Allah, vil
indtræde i Paradiset.”479

Når De Troendes Leder Ali (fvmh) ville spise granatæbler,
bredte han et tæppe ud under sig. Da han blev spurgt om
grunden til dette, sagde han, at der i granatæblet findes kerner
fra Paradiset. (Derfor sikrede han sig, at intet korn fra
granatæblet gik tabt, idet det ville falde på tæppet, og han
kunne spise det derefter.) 480

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Spis kvæde (sefarjal), for den har tre egenskaber.” Der blev
spurgt: ”Og hvad er disse, oh Allahs Sendebud?” Han
sagde: ”Den styrker hjertet, gør den nærige (person)
gavmildere og den feje (person) taprere.”481

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Figner fjerner mundens dårlige ånde, styrker knoglerne
og fjerner sygdommen således, at man ikke behøver
medicin ved siden af.”482

I en beretning siges det:
”Den, der ønsker, at vedkommendes hjerte skal have
medlidenhed, skal blive ved med at spise figner.”483

Den Hellige Profet (fvmh&f) har sagt:
”Spis hvidløg og brug det som helbredsmiddel, for i den
ligger helbredelsen for 70 sygdomme.”484

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Når I vil spise frugt, så spis honningmelon, for dens saft er
en nåde, og dens sødme er fra Paradisets sødme” I en
anden beretning siger han: ”… Den (honningmelonen)
kommer fra Paradiset. Allah (swt) vil tilskrive den, der
spiser en bid af den, 70.000 belønninger, og (Han vil) slette
70.000 synder fra ham og hæve hans rang med 70.000
grader.”485

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Profeten spiste honningmelon med sukker eller dadler.”486

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) fraråder, at man spiser
honningmelon som det første på dagen. 487

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) blev spurgt om det at spise
hvidløg. Han sagde:
”Det er fint, hvis man spiser det med måde, men man skal
ikke tage til moskeen derefter.” (Af hensyn til ens dårlige
ånde) 488
Profeten Noah (fvmh) klagede til Allah (awj) over
sørgmodighed, hvorefter Allah (awj) åbenbarede til ham:
”Spis sorte druer, for de fjerner sørgmodighed.”489

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) beretter fra sine forfædre:
”Medens Allahs Sendebud sad i sit bedested, kom en mand
ved navn Abdullah ibn Altayhan hen til ham og sagde: ”Oh

Allahs Sendebud. Jeg sidder ofte hos dig og lytter meget til
dig, men mit hjerte berøres ikke, og jeg kan ikke få mine
tårer frem.” Allahs Sendebud sagde: ”Oh ibn Altayhan, spis
linser, for det skaber medlidenhed i hjertet, lader tårerne
komme hurtigere frem og fjerner hovmodighed. (Linser) er
de retfærdiges mad, og 70 af profeterne blev velsignet med
dem.”490

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”I både ost og valnødder er der gavn, men når de adskilles,
er der i hver af dem skade.” 491

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Den, der starter alt med at spise salt og slutter alt med at
spise salt, vil Allah fjerne 330 slags ulykker fra ham, hvoraf
den mildeste (af ulykkerne) er spedalskhed.”492

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:

”En af Allahs Profeter beklagede sig til Allah (swt) om sin
nations svaghed. Han (swt) beordrede dem at spise kød
tilberedt med mælk. De gjorde dette og genvandt deres
styrke.”493

Sygdomsforebyggelse
Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Den bedste forebyggelse (mod sygdom) er at tage hensyn
til (ens) krop.”494

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Sygdom er for den troende en renhedsproces og
barmhjertighed og til den vantro en straf og forbandelse.”495

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:

”Den, der spiser 21 røde rosiner hver morgen som det
første, vil ikke blive syg med noget sygdom, medmindre
det er dødens sygdom.”496

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Oh Ali, start (et måltid) med at spise salt og slut (måltidet)
med at spise salt, for i salt er der helbredelse fra 70
sygdomme.”497

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) har sagt:
”Allahs Sendebud elskede honning.”
Han sagde også:
”Vær opmærksomme på de to (former for) medicin:
honning og Koranen.”498

Imam Ali Alredha (fvmh) sagde:
”Tre ting øger ens ihukommelse og fjerner slim (fra halsen):
recitation af Koranen, honning og kundur (en bestemt form
for tyggegummi).” 499

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) har sagt:
”Der er ikke noget, som kan helbrede mennesket lige så
meget, som det kan blive helbredt af at slikke honning.” 500

De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Det at være afhængig af mæthed avler forskellige slags
sygdomme.”501

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Enhver sygdom har en kur, så søg denne.”502

Imam Musa Alkadhem (fvmh) beretter af sine forfædre:
”Vi, Ahlulbayt, helbreder ikke sygdom på andre måder
end at afkøle feber med vand og spise æbler.”503

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Sandelig er i Hijama (cupping) helbredelse.” 504

Fattigdom
De Troendes Leder Ali (fvmh) sagde:
”Fattigdom er den store død.”505

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Den, der valfarter tre gange, vil aldrig blive fattig.”506

Allah (jwa) sagde i en hellig tale:
”Der er nogle af Mine troende tjenere, hvis religions sag
ikke vil forbedres foruden med armod, fattigdom og
sygdom i deres kroppe.”507

Hygiejne i Islam

Imam Jaffar Alsadiq (fvmh) sagde:
”Vask jeres hænder før maden og efter, thi det forhindrer
fattigdom og forlænger levealderen.”508

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”At feje huset(s gulv) fordriver fattigdommen.”509

Ringe
Det er berettet af Abdullah ibn Sunan, som sagde:
”Jeg spurgte ham (Imam Alsadiq (fvmh)) om, hvad Allahs
Sendebuds ring var lavet af. Han svarede: ”Af sølv.”510

Den Hellige Profet (fvmh&f) har sagt:

”Tag ringe på med aqiq-sten, for ingen af jer vil blive ramt
af sorg, så længe I bærer den.”511

Fatima (fvmh) fortalte, at den Hellige Profet (fvmh&f) har sagt:
”Den, der tager en ring med aqiq-sten på, vil (se og)
forblive med at se godhed.” 512

Imam Alsadiq (fvmh) sagde:
”Tag ringe på med aqiq-sten, for (den kommer fra) det
første bjerg, der underkastede sig Allahs
Guddommelighed, Mohamads profetskab og Alis
lederskab, og den (kommer fra) det bjerg, hvorpå Moses
talte med Allah. Den, der beder og har denne ring på,
overgår enhver anden, der bærer alverdens andre slags
sten(ringe), med 40 stadier.”513

Den Hellige Profet (fvmh&f) har sagt:
”Ifør jer ringe med aqiq-sten, for den er velsignet.”514

Martyr og Martyrdom
Imam Ali Alredha (fvmh) sagde til én af sine ledsagere:
”Hvis du ønsker at få samme belønning som de, der led
martyrdøden med Hussein (fvmh), så sig hver gang du
ihukommer dem: ”Gid jeg var med dem, så havde jeg have
opnået en stor bedrift. ”515

Imam Musa Alkadhem (fvmh) sagde:
”Fatima er sandelig en sanddru martyr.” 516
Det er blevet berettet:
En mand kom til Allahs Sendebud (fvmh&f) og sagde: ”Jeg
har en hustru. Når jeg kommer (hjem), modtager hun mig,
og når jeg går ud, følger hun mig (til døren), og når hun ser
mig bekymret, siger hun til mig: ”Hvad bekymrer dig?
Hvis du bekymrer dig over dine forsyninger, så har en
anden [Allah] sørget for dig! Men hvis du bekymrer dig om
dit efterliv, så måtte Allah forøge dine bekymringer.” Så
sagde Allahs Sendebud (fvmh&f): ”Allah har sandelig et
mandskab, og hun er én af dem, og hun får halvdelen af en
martyrs belønning.” 517

Den muslimske nation og tidens ende
Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Der vil visseligt komme en tid, hvori en mand ikke vil
tænke over, hvorvidt det, han tager af sin broders penge, er
halal (tilladt) eller haram (forbudt).”518

Imam Mohamad Albaqir (fvmh) sagde:
”Jordskælvene og de to formørkelser og de enorme vinde er
sandelig blandt tegnene på Timen. Hvis I ser noget af dette,
så drøft Opstandelsens dag og il til jeres moskeer.”519

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Der vil komme en tid, hvor folk vil være ulve, og hvor
den, der ikke er ulv, vil blive spist af ulvene.”520

Den Hellige Profet (fvmh&f) sagde:
”Der vil komme en tid for folk, hvor de ikke vil respektere
deres lærde undtagen (på grund af) deres ordentlige
påklædning; de vil ikke lytte til Koranen undtagen (på
grund af den) behagelige stemme; og de vil ikke tilbede
Allah bortset fra i fastemåneden; der vil ikke være nogle
flovheder for deres kvinder; (der vil ikke være) nogen
udholdenhed hos deres fattige, og ingen velstand for de
rige; de vil ikke være tilfredse med en lille medgift; og de
vil ikke være mætte ved rigdom. De vil anstrenge sig for
deres mave; deres religion vil være deres penge (velstand);
deres kvinder vil være deres Qibla (bederetning); og deres
hjem vil være deres moskeer. De vil løbe væk fra deres
lærde, ligesom lam løber væk fra ulve. Så, når de bliver
sådan, vil Herren plage dem med deres tilstand. Det første
er, at Han vil tage velstanden fra deres ejendomme. Det
andet er, at en ond regent vil herske over dem. Det tredje er,
at de vil forlade verdenen uden at have (sand) tro.”521
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35

[Almahasen: bind 1, side 96]

36

[Makarem Alakhlaq: side 418]

37

[Alkalima: bind 10 side 258]

38

[Alkalima: bind 13, side 162]

39

[Alkafi: bind 1, side 76]

40

[Tuhaf Aluqul: side 47]

41

[Wasael Alshia: bind 20, side172]

42

[Irshad Alqulob: side 205]

43

[Alkafi: bind 1, side 148]

44

[Alkafi: bind 6, side 64]

45

[Almanaqeb af Ibn Murdawaih: side 75]

46

[Alkalima: bind 20, side 249]

47

[Alkalima: bind 3, side 354]

48

[Rijal Alshaikh Altosi: side 289]

49

[Alkafi: bind 4, side 251]

50

[Makarem Alakhlaq: side 408]

51

[Alkafi: bind 2, side 77]

52

[Alkalima: bind 3, side 386]

53

[Almahasen: bind 1, side 37]

54

[Bihar Alanwar: bind 86, side 125]

55

[Bihar Alanwar: bind 74, side 54]

56

[Alkafi: bund 5, side 136]

57

[Almahasen: bind 1, side 55]

58

[Makarem Alakhlaq: side 274]

59

[Alkafi: bind 2, side 464]

60

[Mafatih Aljinan: side 456]

61

[Alkalima: bind 11, side 63]

62

[Makarem Alakhlaq: side 408]

63

[Alkalima: bind 7, side 222]

64

[Mustadrak al-Wasael: bind 10, side 183]

65

[Wasael Alshia: bind 14, side 457]

66

[Makarem Alakhlaq: side 243]

67

[Makarem Alakhlaq: side 243]

68

[Alkalima: bind 13, side 398]

69

[Bihar Alanwar: bind 13, side 329]

70

[Bihar Alanwar: bind 77, side 20]

71

[Ghurar Alhikam: side 289]

72

[Bihar Alanwar: bind 2, side 1259]

73

[Man La Yahdarauh Alfaqih: bind 1, side 67]

74

[Alistibsar: bind 1, side 472]

75

[Daaem Alislam: bind 1, side 147]

76

[Mustadrak Alwasael: bind 6, side 446]

77

[Alkalima: bund 17, side 73]

78

[Alkafi: bind 2, side 483]

79

[Makarem Alakhlaq: side 423]

80

[Bihar Alanwar: bind 72, side 421]

81

[Almahasen: bind 1, side 39]

82

[Mizan Alhikma: bind 2, side 1775]

83

[Alwasael Alshia: bind 15, side 256]

84

[Yanabi’ Almawada: bind 4, side 369]

85

[Alkafi: bind 1, side 250]

86

[Alkalima: bind 10, side 329]

87

[Amali Almufid: side 140]

88

[Alsawaeq Almuhriqa: side 156]

89

[Bihar Alanwar: bind 1, side 199]

90

[Alkalima: bind 10, side 335]

91

[Alkafi: bind 1, side 233]

92

[Alkalima: bind 13, side 454]

93

[Alkafi: bind 1, side 153]

94

[Faraed Alsemtain: side 160]

95

[Alkafi: bind 1, side 179]

96

[Bihar Alanwar: bind 8, side 366]

97

[Alkafi: bind 1, side 268]

98

[Mafatih Aljinan: side 594]

99

[Alkalima: bind 12 side 316]

100

[Alkalima: bind 13, side 192]

101

[Alkalima: bind 3, side 357]

102

[Heliat Alabrar: bind 2, side 397]

103

[Alkalima: bind 3, side 403]

104

[Musnad Abu Ya’la: bind 1, side 200]

105

[Alkafi: bind 2, side 182]

106

[Alkalima: bind 13, side 166]

107

[Alkafi: bind 1, side 3]

108

[Altawhid: side 18]

109

[Tanbih Alkhawater: bind 1, side 288]

110

[Mafatih Aljinan: side 179]

111

[Heliat Alawliaa: bind 1, side 65]

112

[Almanaqeb af Ibn Murdawahi: side 186]

113

[Majma Alzawaed: bind 9, side 139]

114

[Kefayat Altalib: side 265]

115

[Alriadh Alnadhera: bind 2, side 215]

116

[Sahih Muslim: bind 4, side 1870, hadith nr. 2404]

117

[Alsawaeq Almuhriqa: side 191]

118

[Bihar Alanwar: bind 38 side 199]

119

[Yanabi’ Almawada: bind 2 side 136]

120

[Kunoz Alhaqaeq: side 53]

121

[Bihar Alanwar: bind 14, side 168]

122

[Mesbah Alhuda: side 3]

123

[Man La Yahdaruh Alfaqih: bind 2, side 405]

124

[Sunan Altermethi: bind 2, side 307]

125

[Mustadrak Alwasael: bind 10, side 318]

126

[Sunan-i-Abu Dawud: bind 4 side 107]

127

[Kamal-ud-Din: side 484]

128

[Bihar Alanwar: bind 52, side 129]

129

[Bihar Alanwar: bind 52, side 316]

130

[Bihar Alanwar: bind 52 side 391]

131

[Kamal-ud-Din: side 445]

132

[Alkafi: bind 1, side 340]

133

[Almahasen: bind 1, side 61]

134

[Alkalima: bind 17, side 87]

135

[Almahasen: bind 1, side 63]

136

[Altahdhib: bind 6 side 45]

137

[Alkalima: bind 17, side 115]

138

[Bihar Alanwar: bind 44, side 293]

139

[Mizan Alhikma: bind 9, side 71]

140

[Ghurar Alhikam: bind 1, side 235]

141

[Bihar Alanwar: bind 93, side 162]

142

[Sunan Alnabi: side 226]

143

[Alkalima: bind 12 side 585]

144

[Alkalima: bind 17, side 115]

145

[Alkafi: bind 1, side 33]

146

[Bihar Alanwar: bind 8, side 143]

147

[Makarem Alakhlaq: side 411]

148

[Sahih Muslim: Kitab Sifat Almunafiqin wa Akhamehem]

149

[Mizan Alhikma: bind 1, side 191]

150

[Tuhaf Aluqul: side 297]

151

[Nahjul Balagha: side 812]

152

[Ghurar Alhikam: side 85]

153

[Alkalima: bind 10, side 322]

154

[Alkalima: bind 3, side 387]

155

[Nahjul Balagha: side 770]

156

[Meshkat Alanwar: side 212]

157

[Nahjul Balagha: side 810]

158

[Nahjul Balagha: side 296]

159

[Tanbih Alkhawater: bind 1, side 59]

160

[Nahjul Balagha: side 733]

161

[Alkalima: bind 3, side 367]

162

[Alkafi: bind 1, side 14]

163

[Alirshad: bind 1, side 234]

164

[Mizan Alhikma: bind 3, side1802]

165

[Nahjul Balagha: side 302]

166

[Bihar Alanwar: bind 70, side 103]

167

[Nahjul Balagha: side 775]

168

[Meshkat Alanwar: side 300]

169

[Bihar Alanwar: bind 70, side 185]

170

[Mizan Alhikma: bind 1, side 35]

171

[Alkalima: bind 15, side 322]

172

[Makarem Alakhlaq: side 463]

173

[Alkalima: bind 1, side 404]

174

[Nahjul Balagha: side 331]

175

[Yanabi’ Almawada: bind 2, side 136]

176

[Nahjul Balagha: side 332]

177

[Man La Yahdaruh Alfaqih: bind 1, side 52]

178

[Bihar Alanwar: bind 92, side 292]

179

[Alkafi: bind 2, side 1100]

180

[Bihar Alanwar: bind 44, side 284]

181

[Alkalima: bind 3, side 348]

182

[Alkalima: bind 12, side 582]

183

[Mizan Alkalima: bind 1, side 130]

184

[Alkalima: bind 10, side 274]

185

[Nahjul Balagha: side 183]

186

[Tanbih Alkawater: bind 2, side 123]

187

[Alkalima: bind 11, side 184]

188

[Alkalima: bind 15, side 322]

189

[Alkalima: bind 3, side 363]

190

[Makarem Alakhlaq: side 430]

191

[Wasael Alshia: bind 13, side 352]

192

[Mizan Alhikma: bind 1, side 32]

193

[Nahjul Balagha: side 591]

194

[Altahdhib: bind 1, side 377]

195

[Alkalima: bind 7, side 188]

196

[Mizan Alhikma: bind 1, side 34]

197

[Kashf Alghuma: bind 3, side 61]

198

[Mizan Alhikma: bind 3, side 1806]

199

[Tuhaf Aluqul: side 501]

200

[Makarem Alakhlaq: side 199]

201

[Alkalima: bind 18, side 132]

202

[Alkalima: bind 9, side 311]

203

[Uyon Akhbar Alredha: bind 2, side 36]

204

[Alkafi: bind 2, side 409]

205

[Meshkat Alanwar: side 379]

206

[Ghurar Alhikam: side 50]

207

[Alkafi: bind 4, side 12]

208

[Bihar Alanwar: bind 2 side 1277]

209

[Alkalima: bind 3, side 328]

210

[Meshkat Alanwar: side 498]

211

[Nahjul Balagha: side 850]

212

[Bihar Alanwar: bind 66, side 238]

213

[Mizan Alhikma: bind 3, side 215]

214

[Mishkat Alanwar: side 325]

215

[Alkalima: bind 3, side 318]

216

[Nahjul Balagha: side 818]

217

[Meshkat Alanwar: side 577]

218

[Alkafi: bind2, side 917]

219

[Nahjul Balagha: side 284]

220

[Bihar Alanwar: bind 73, side 364]

221

[Makarem Alakhlaq: side 434]

222

[Mizan Alhikma: bind 3, side 2112]

223

[Alkalima: bind 3 side 334]

224

[Bihar Alanwar: bind 3, side 234

225

[Mizan Alhikma: bind 1, side 152]

226

[Alkalima: bind 3, side 317]

227

[Alkalima: bind 16, side 176]

228

[Musnad Ahmad: bind 2, side 472]

229

[Amali Almufid: side 122]

230

[Meshkat Alanwar: side 569]

231

[Makarem Alakhlaq: side 398]

232

[Nahjul Balagha: side 792]

233

[Nahjul Balagha: side 792]

234

[Alkalima: bind 9, side 219]

235

[Almahasen: bind 1, side 78]

236

[Alkafi: bind 2, side 654]

237

[Alkalima: bind 3, side 346]

238

[Alkafi: bind 1, side 15]

239

[Alkafi: bind 2, side 409]

240

[Alkalima: bind 3, side 382]

241

[Alkalima: bind 17, side 274]

242

[Meshkat Alanwar: side 227]

243

[Nahjul Fasahah: side 318]

244

[Makarem Alakhlaq: side 234]

245

[Amali Alsadoq: side 28]

246

[Nahjul Balagha: side 327]

247

[Makarem Alakhlaq: side 119]

248

[Nahjul Balagha: side 326]

249

[Alkalima: bind 3, side 328]

250

[Alkalima: bind 17, side 267]

251

[Tuhaf Aluqul: side 42]

252

[Mizan Alhikma: bind 1, side 632]

253

[Aldurra Albahira: side 30]

254

[Makarem Alakhlaq: side 319]

255

[Makarem Alakhlaq: side 412]

256

[Alkafi: bind 1, side 7]

257

[Makarem Alakhlaq: side 431]

258

[Alkalima: bind 3, side 390]

259

[Mishkat Alanwar: side 228]

260

[Alkalima: bind 3, side 320]

261

[Bihar al-Anwar: bind 14, side 116]

262

[Alkalima: bind 3, side 319]

263

[Alkalima: bind 16, side 245]

264

[Tuhaf Aluqul: side 45]

265

[Alkafi: bind 1, side 23]

266

[Mustadrak Alwasael: bind 12, side 350]

267

[Alkalima: bund 3, side 366]

268

[Alkafi: bind 2, side 448]

269

[Man La Yahdharuh Alfaqih: bind 1, side 211]

270

[Amali Almufid: side 41]

271

[Nahjul Balagha: side 768]

272

[Bihar Alanwar: bind 75, side 150]

273

[Man La Yahdaruh Alfaqih: bind 2, side 266]

274

[Man La Yahdaruh Alfaqih: bind 2, side 230]

275

[Meshkat Alanwar: side 555]

276

[Alkalima: bind 7, side 192]

277

[Bihar Alanwar: bind 96, side 12]

278

[Mizan Alhikma: bind 3, side 1855]

279

[Nahjul Balagha: side 779]

280

[Alkalima: bind 3, side 395]

281

[Mizan Alhikma: bind 2, side 418]

282

[Ghurar Alhikam: side 300]

283

[Alkalima: bind 8, side 275]

284

[Alkalima: bind 3 side 389]

285

[Alkalima: bind 9, side 313]

286

[Nahjul Balagha: side 815]

287

[Mustadrak Alwasael: bind 14, side 30]

288

[Alkalima: bind 3, side 387]

289

[Bihar Alanwar: bind 78, side 140]

290

[Nahjul Balagha: side 815]

291

[Bihar Alanwar: bind 16, side 231]

292

[Alkafi: bind 2, side 504]

293

[Tuhaf Aluqul: side 38]

294

[Alkafi: bind 2, side 928]

295

[Ghurar Alhikam: beretning nr. 1212]

296

[Alkalima: bind 19, side 194]

297

[Alkalima: bind 7, side 218]

298

[Meshkat Alanwar: side 254]

299

[Bihar Alanwar: bind 104, side 274]

300

[Alkalima: bind 3, side 326]

301

[Mizan Alhikma: bind 4, side 2784]

302

[Mizan Alhikma: bind 4, side 2786]

303

[Almahasen: bind 1, side 118]

304

[Nahjul Balagha: side 837]

305

[Almahasen: bind 1, side 12]

306

[Nahjul Balagha: side 830]

307

[Alkafi: Bind 2 side 104]

308

[Thawab Alamal: side 319]

309

[Bihar Alanwar: bind 68, side 364]

310

[Alkalima: bind 18, side 89]

311

[Nahjul Balagha: side 318]

312

[Alkhisal: side 65]

313

[Mizan Alhikma: bind 1 side 232]

314

[Maani Alakhbar: side 349]

315

[Ghurar Alhikam: beretning nr. 6306]

316

[Mizan Alhikma: bind 4, side 2753]

317

[Nahjul Balagha: side 773]

318

[Alkafi: bind 2, side 551]

319

[Meshkat Alanwar: side 192]

320

[Bihar Alanwar: bind 77, side 141]

321

[Nahjul Balagha: side 745]

322

[Ghurar Alhikam: side 211]

323

[Mizan Alhikma: bind 3, side 2258]

324

[Bihar Alanwar: bind 103, side 80]

325

[Meshkat Alanwar: side 66]

326

[Ghurar Alhikam: bind 2, side 150]

327

[Alkalima: bind 15, side 208]

328

[Mishkat Alanwar: side 344]

329

[Kanzul Fawaed: bind 1 side 330]

330

[Alkalima: bind 18, side 429]

331

[Alkafi: bind 1, side 41]

332

[Tanbih Alkhawater: bind 2, side 30]

333

[Meshkat Alanwar: side 530]

334

[Nahjul Balagha: side 278]

335

[Alkafi: bind 2, side 422]

336

[Alkalima: bind 19, side 194]

337

[Meshkat Alanwar: side 374]

338

[Meshkat Alanwar: side 191]

339

[Alkalima: bind 2, side 291]

340

[Almahasen: bind 1 side 96]

341

[Almahasen: side 98]

342

[Meshkat Alanwar: side 293]

343

[Bihar Alanwar: bind 71, side 173]

344

[Alkalima: bind 3, side 129]

345

[Nahjul Balagha: side 801]

346

[Huquq Alwaledain: side 6]

347

[Alkalima: bind 3, side 357]

348

[Alkafi: bind 2, side 158]

349

[Alkalima: bind 3, side 318]

350

[Tanbih Alkhawater: bind 2, side 122]

351

[Alkafi: bind 6, side 49]

352

[Safinat Albihar: bind 2, side 553]

353

[Bihar Alanwar: bind 78, side 231]

354

[Alkafi: bind 2, side 165]

355

[Alkalima: bind 17, side 182]

356

[Alkalima: bind 3, side 316]

357

[Bihar Alanwar: bind 8 side 133]

358

[Bihar Alanwar: bind78 side 116]

359

[Alkalima: bind 3, side 370]

360

[Man La Yahduruhul Faqih: bind 3, side 384]

361

[Bihar Alanwar: bind 103, side 221]

362

[Bihar Alanwar: bind 103, side 221]

363

[Bihar Alanwar: bind 3, side 387]

364

[Wasael al-Shia: bind 21, side 253]

365

[Kanzul Ummal: bind 16, side 299]

366

[Makarem Alakhlaq: side 195]

367

[Alkalima: bind 3, side 366]

368

[Meshkat Alanwar: side 375]

369

[Ghurar Alhikam: side 48]

370

[Nahjul Balagha: side 833]

371

[Mizan Akhikma: bind 4, side 3419]

372

[Nahjul Balagha: side 782]

373

[Mishkat Alanwar: side 233]

374

[Tuhaf Aluqul: side 300]

375

[Alkalima: bind 7, side 222]

376

[Alkafi: bind 2, side 207]

377

[Fadhael Alashhur Althalatha: side 90]

378

[Makarem Alakhalaq: side122]

379

[Mafatih Aljinan: side 280]

380

[Alkalima: bind 15, side 383]

381

[Bihar Alanwar: bind 64, side 12]

382

[Mizan Alhikma: bind 2, side 882]

383

[Meshkat Alanwar: side 261]

384

[Jame’ Alakhbar: side 88]

385

[Tarik Baghdad: bind 8, side 258]

386

[Nahjul Balagha: side 850]

387

[Alkalima: bind 7, side 185]

388

[Alkalima: bind 7, side 191]

389

[Meshkat Alanwar: side 298]

390

[Altamhis: side 58]

391

[Rawdhat Alwaedhin: side 384]

392

[Alkalima: bind 6, side 111]

393

[Makarem Alakhlaq: side 437]

394

[Bihar Alanwar: bind 99, side 298]

395

[Alkalima: bind 14, side 291]

396

[Alkalima: bind 3, side 322]

397

[Mizan Alhikma: bind 1, side 256]

398

[Alkafi: bind 2, side 87]

399

[Nahjul Balagha: side 780]

400

[Almahasen: bind 1, side 435]

401

[Nahjul Balagha: side 794]

402

[Nahjul Balagha: bind 4, side 100]

403

[Ghurar Alhikam: side 253]

404

[Nahjul Balagha: bind 4, side 104]

405

[Alkafi: bind 2, side 382]

406

[Alkalima: bind 17, side 167]

407

[Makarem Alakhlaq: side 194]

408

[Nahjul Balagha: side 781]

409

[Tuhaf Aluqul: side279]

410

[Alkalima: bind 15, side 336]

411

[Mizan Alhikma: bind 4, side 2785]

412

[Alkalima: bind 11, side 120]

413

[Ghurar Alhikam: side 332]

414

[Alkafi: bind 1, side 58]

415

[Alkalima: bind 16, side 254]

416

[Mizan Alhikma: bind 1, side371]

417

[Kanzul Fawaed: bind 1, side 200]

418

[Kanzul Fawaed: bind 1, side 199]

419

[Nahjul Balagha: side 330]

420

[Nahjul Balagha: side 749]

421

[Waseal Alshia: bind 12, side 192]

422

[Alkalima: bind 20, side 193]

423

[Alkafi: bind 1, side 41]

424

[Alkafi: bind 1, side 49]

425

[Alkalima: bind 10, side 338]

426

[Alkafi: bind 1, side 37]

427

[Alkafi: bind 1, side 65]

428

[Meshkat Alanwar: side 256]

429

[Nahjul Balagha: side 287]

430

[Alkafi: bind 1, side 79]

431

[Meshkat Alanwar: side 142]

432

[Alkalima: bind 10, side 325]

433

[Meshkat Alanwar: side 306]

434

[Nahjul Balagha: side 850]

435

[Basaer Aldarajat: side 2]

436

[Alkafi: bind 1, side 38]

437

[Alkafi: bind 1, side 3]

438

[Alkafi: bind 1, side 39]

439

[Muniat Almurid: side 137]

440

[Alkafi: bind 1, side 89]

441

[Alkafi: bind 1, side 89]

442

[Alkalima: bind 11, side 51]

443

[Alkalima: bind 16, side 244]

444

[Nahjul Balagha: side 323]

445

[Alkafi: bind 8, side 8]

446

[Mizan Alhikma: bind 3, side 1816]

447

[Nahjul Balagha: side 812]

448

[Nahjul Balagha: side 769]

449

[Alkalima: bind 17, side 415]

450

[Alkafi: bind 2, side 302]

451

[Nahjul Balagha: side 786]

452

[Waqayi Alayam: side 297]

453

[Mizan Alhikma: bind 2, side 885]

454

[Almahasen: bind 1, side 117]

455

[Makarem Alakhlaq: side 406]

456

[Alkalima: bind 3, side 323]

457

[Meshkat Alanwar: side 286]

458

[Alkafi: bind 1 side 60]

459

[Udat Aldaei: side 141]

460

[Mishkat Alanwar: side 160]

461

[Mizan Alhikma: bind 3, side 1801]

462

[Nahjul Balagha: side 816]

463

[Makarem Alakhlaq: side 420]

464

[Nahjul Balagha: side 851]

465

[Nahjul Balagha: side 674]

466

[Mizan Alhikma: bind 3, side 1859]

467

[Nahjul Balagha: side 782]

468

[Alkalima: bind 3, side 344]

469

[Tuhaf Aluqul: side 47]

470

[Mafatih Aljinan: side 132]

471

[Alkalima: bind 3, side 378]

472

[Nahjul Balagha: side 751]

473

[Almahasin: bind 2, side 389]

474

[Alkalima: bind 14, side 267]

475

[Makarem Alakhlaq: side 170]

476

[Alkalima: bind 11, side 308]

477

[Makarem Alakhlaq: side 171]

478

[Alkalima: bind 19, side 191]

479

[Makarem Alakhlaq: side 171]

480

[Makarem Alakhlaq: side 170]

481

[Makarem Alakhlaq: side 172]

482

[Makarem Alakhlaq: side 173]

483

[Makarem Alakhlaq: side 173]

484

[Makarem Alakhlaq: side 182]

485

[Makarem Alakhlaq: side 184]

486

[Makarem Alakhlaq: side 184]

487

[Makarem Alakhlaq: side 185]

488

[Makarem Alakhlaq: side 182]

489

[Makarem Alakhlaq: side 174]

490

[Makarem Alakhlaq: side 188]

491

[Makarem Alakhlaq: side 189]

492

[Makarem Alakhlaq: side 189]

493

[Makarem Alakhlaq: side 159]

494

[Alkalima: bind 16, side 229]

495

[Bihar Alanwar: bind 78, side 183]

496

[Makarem Alakhlaq: side 174]

497

[Makarem Alakhlaq: side 189]

498

[Makarem Alakhlaq: side 165]

499

[Makarem Alakhlaq: side 165]

500

[Makarem Alakhlaq: side 165]

501

[Mizan Alhikma: bind 1, side 90]

502

[Alkalima: bind 16, side 240]

503

[Makarem Alakhlaq: side 173]

504

[Alkalima: bind 3, side 370]

505

[Nahjul Balagha: side 777]

506

[Alkalima: bind 13, side 366]

507

[Meshkat Alanwar: side 510]

508

[Alkalima: bind 15, side 299]

509

[Almahasen: bind 2, side 623]

510

[Makarem Alakhlaq: side 80]

511

[Makarem Alakhlaq: side 81]

512

[Amali Altosi: bind 1, side 31]

513

[Makarem Alakhlaq: side 82]

514

[Alkafi: bind 6, side 470]

515

[Wasail Alshia: bind 14, side 502]

516

[Alintesar: bind 7 side 211]

517

[Man La Yahdaruh Alfaqih: bind 3, side 389]

518

[Tanbih Alkawther: bind 2, side 150]

519

[Alkalima: bind 11, side 71]

520

[Tuhaf Aluqul: side 46]

521

[Waqayi-ul-Ayyam: side 439]

