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Dagens föreläsning behandlade en mycket viktig egenskap: 
Al-ihsan, på arabiska. 
Trustworthy, på engelska. 
Rättrådighet, på svenska. 
 
Som ni säkert vet så kan ett ord på arabiska betyda mycket och al-ihsan var inte 
lätt att översätta. 
Al-ihsan kan betyda: plikttrogen, lojal, hederlig, givmild, samvetsgrann, 
rättrådighet m.fl. 
Jag kommer att använda ordet rättrådighet vid min översättning och må Allah 
förlåta mig om det är fel. 
 
Efter Bismillahi Rahmani Rahim 
 
Dagens förläsning baseras på titeln till Amro Khaleds serie: 
”så länge de själva ändrar sitt sinnelag”  
 
Meningen har sitt ursprung i Koranen: 
Gud gör nämligen ingen ändring i de välgärningar som Han har visat ett folk, så 
länge de inte [själva] ändrar sitt sinnelag. Gud hör allt, vet allt. 
(surat al-anfal: ayah 53)* 
 
Det är dags att vi ändrar på oss själva! Det är dags att du ändrar på dig, det är 
dags att jag ändra på mig! Ändrar på oss till det bättre, till det positiva!  Det är 
dags att vi börjar åstadkomma något för Islam, för vår ummah!  Detta måste vi 
börja med så att vår ummah kan begynna sin återhämtning! 
 
Amro Khaled berättar hur han en gång reagerade starkt över en broder som 
utbrast med lättnad: 
”Det är skönt att dom i väst sköter innovationen så att vi här kan ägna vår tid åt 
gudsdyrkan.” 

Det Amro Khaled reagerade på att en av gudsdyrkan är just innovation och framgång. 
Alltså: Kunskap och religion går han i hand. Islam utvecklas och sprids med 
kunskap/framgång. Framgång erhålls vid en sann och fullständig gudsdyrkan. 
 

 
Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) lyckades omvandla en hel 
ummah från fåraherdar till en ummah som styr och ställer över en annan 
ummah...det lyckades han på bara några år! 
 
Varför tar vi allt med en klackspark, vi gör vad som helst utan att tänka på 
följderna nuförtiden, i arbetet, i skolan... Varför har vi förlagt vår rättrådighet, al-
ihsan?! 
 
Se till att när du gör ett jobb, gör det noggrant och med gott samvete. 
Visste ni att industrier i mellanöstern har blivit tvungna till att tredubbla antalet 
anställda för att åstadkomma en bra produktion?! Varför? Hade vi inte sluppit 
denna onödiga arbetskraft som kunde ha gjort nytta på en annan produktion 
genom att samtliga anställda varit samvetsgranna med sitt arbete?! 
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Se till att förvärva al-ihsan i: 
 
v  Dina moraler och i din personlighet; När du hälsar, hälsa ordentligt; 

 
När Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) skakade hand med någon 
så tog han aldrig bort ögonkontakten eller sin hand förrän den andre gjorde det. 
 
v I ditt jobb/yrke. 
v I ditt hem, med din familj: Pratar du med din mor på ett välvårdat sätt? 

 
Minns, ISRAELITER, att Vi slöt Vårt förbund mer er [enligt vilket ni lovade] att inte 
dyrka någon utom Gud, att visa godhet mot era föräldrar och anhöriga och mot de 
faderlösa och de nödställda, att ha ett vänligt ord för alla människor och att 
förrätta bönen och ge åt de behövande. Men ni vänder er ifrån [det som ni åtagit 
er], alla utom ett fåtal, eftersom ni är ett motsträvigt släkte. 
(surat al-baqarah: ayah 83)* 
 
v Hälsar du på din fru på ett trevligt sätt?  
v I ditt sociala liv: Behandlar du dina vänner med omtänksamhet? 

 
Det berättas hur Abu Walid en gång besökte Profeten Mohammad (salla Allahu 
aleyhi wa sallam) för att i huvudsak bara argumentera emot Profeten och 
Profetens budskap. Vår älskade Profet avbröt då honom inte och reagerade inte 
på ett sådant sätt som säkert många av oss skulle ha gjort idag; "nämen nu har 
du helt fel" o.s.v. 
Nej! Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) lyssnade med all respekt 
tills Abu Walid var klar. Efter det sa Profeten ”Är du klar Abu Walid?” 
”Ja”, svarade han. Då sade Profeten: ”Lyssna på mig nu”... 
 
Kalla [människorna, Muhammad] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, 
och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt; din Herre vet bäst 
vem det är som avviker från Hans väg och Han vet bäst vem det är som följer 
Hans ledning. 
(surat an-nahl: ayah 125)* 

 
 
v I gudsdyrkan. Gör du salaat noggrant? Läser du Koranen omsorgsfullt? 

 
Vi lär oss detta i denna hadith: 
Narrated By Jarir bin 'Abdullah: I gave the pledge of allegiance to Allah's 
Apostle for to offer prayers PERFECTLY, to pay Zakat regularly, and to 
give good advice to every Muslim. 
 
Vol 1, Book 10. Times Of The Prayers. 
Hadith 502. (Shahi Bukhari) 
 

v I rådgivning; 
 

Ett perfekt exempel på detta är Profeten Yosef (aleyhi assalaam) när kungen bad 
honom om en tolkning till sin dröm. Ett bud skickades till Profeten Yosef (aleyhi 
assalaam) som satt i fängelse orättfärdigt anklagad. Vad gjorde vår älskade Profet 
då? Passade han på då genom att säga ”nej, släpp ut mig först sen tolkar jag 
drömmen åt er”? Eller gav han en snabbtolkning och struntade i om att helt folk 
kommer att dö? Folket var ju kouffar, varför skulle han överhuvudtaget bry sig? 
Men nej, och dubbelt nej! 
Vår noble Profet (aleyhi assalaam) svarade: 
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[Josef] svarade: ”Ni skall så som ni brukar under sju år men lämna allt det ni 
skördar otröskat utom en mindre mängd, som ni använder till föda. 
(surat yusuf: ayah 47)* 
 
Efter dessa [goda år] kommer sedan sju svåra [år], som kommer att sluka vad ni 
med tanke på dessa [år] lagt upp [i förråd, allt] utom en liten mängd av det som 
ni sparar [till utsäde]. 
(surat yusuf: ayah 48)* 
 
Efter dessa [svåra år] kommer sedan ett år då follket välsignas med regn [och 
rika skördar] och då druv- och oljepressarna skall arbeta [på nytt].” 
(surat yusuf: ayah 49)* 
 
Profeten Yosef (aleyhi assalaam) gav inte bara tolkningen, han gav även en 
detaljerad lösning! 
Varför gjorde han så? Jo, p.g.a just al-ihsan. 
Har ni tänkt på att Koranen aldrig talar om för oss huruvida folket konverterade 
till Islam efter detta eller inte!  
Varför inte då? Jo, Allah, Den Allsmäktige talar om för oss att nej, huruvida folket 
konverterade till Islam är inte det som är det viktiga med denna berättelse, det är 
ihsan Allah vill understryka! 
 

v  I dina studier: Gör du dina studier minutiöst utan att tillämpa fusk? 
 
Inna Allaha juhibbaa al-muhsiniin=”Allah älskar de lojala”  
Det finns en hadith (fritt översatt): 
 
Profeten Mohammad (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade: "Allah tycker om den, 
den som gör ett jobb, skall göra det noggrant." 
 
Se fler hadith om al-ihsan: 
 

v Al-ihsan är att du ska tillbe Allah såsom om du kunde se Honom:  
 

Narrated By Abu Huraira: One day while Allah's Apostle was sitting with the 
people, a man came to him walking and said, "O Allah's Apostle. What is 
Belief?" The Prophet said, "Belief is to believe in Allah, His Angels, His Books, 
His Apostles, and the meeting with Him, and to believe in the Resurrection." 
The man asked, "O Allah's Apostle What is Islam?" The Prophet replied, 
"Islam is to worship Allah and not worship anything besides Him, to offer 
prayers Perfectly, to pay the (compulsory) charity i.e. Zakat and to fast the 
month of Ramadan." The man again asked, "O Allah's Apostle What is 
Ihsan (i.e. Perfection or Benevolence)?" The Prophet said, "Ihsan is 
to worship Allah as if you see Him, and if you do not achieve this 
state of devotion, then (take it for granted that) Allah sees you."  
The man further asked, "O Allah's Apostle When will the Hour be 
established?"…  
(See Hadith No.47 Vol.1) 
Vol 6, Book 60. Prophetic Commentary On The Qur'an 
Hadith 300. (Sahih Bukhari) 
 
Tänk på att en av islams grundprinciper är just ihsan/rättrådighet! 

 
Föreläsningen avslutades med två önskemål från Amro Khaled: 

 
v Att vi gör salaat al-ghaa’ib. 
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v IHSAN måste vare en del av din personlighet, så låt oss nu komma 
överens om att från och me d imorgon börjar vi jobba med al-ihsan - 
rättrådighet. 

 
Från och med i morgon pluggar vi med ihsan! 
Från och med i morgon behandlar jag min omgivning med ihsan! 
 
 
* Koranverserna är tagna från Koranens budskap, i svensk tolkning av Mohammed Knut Bernström. 


