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Vad säger du när du slår i tån? 
 

Av Aelfwine Mischler 

 

Vad säger du när du slår i tån eller klämmer fingret eller ännu värre? 

 

Är det första ord som kommer ur din mun ”Fan!” eller ”Sk--!” eller ”Helv---!” (eller dess 

motsvarighet på ditt språk om du har ett annat modersmål)? 

 

Och varför skulle du prisa Gud när du just skadat dig? 

 

Till att börja med så kan du prisa Honom för att du bara slog i tån och inte bröt den. Säger du att du 

bröt den? Då kan du prisa Honom för att du inte bröt hela foten! Du kan prisa Honom för att du har 

en tå och en fot till att börja med. Du kan prisa Honom för att Han skapade stenen mot vilken du 

slog den. (Ok, det var en stol du slog den mot. Gud skapade ändå trädet ur vilket stolen 

tillverkades). Du kan prisa Honom för fysikens lagar som Han skapat, för hårdheten i stenen (eller 

träet) låter dig använda dem till att bygga med och till andra ändamål. 

 

Profeten Muhammed (frid och välsignelser över honom) lärde oss att alla bekymmer som drabbar 

en muslim – även någonting så litet som törnen från en tagg – är en botgörelse för honom. 

 

Så nästa gång du slår i tån (eller värre), försök säga ”Prisa Gud!” eller som vi säger på 

arabiska, ”Alhamdulillah – all pris vare till Allah (Gud)!” 

 

Och just hur är det meningen att du ska tänka på att säga det när du hoppar omkring på den 

kvarvarande foten? 

 

Det är där som regelbunden hågkomst av Allah spelar in. Du kan göra denna hågkomst, kallad 

dhikr, på många sätt. Du kan räkna på dina fingrar (eller på radband) och säga vissa fraser om och 

om igen. Du kan bara tänka på Allah och alla de välsignelser Han har gett dig medan du gör någon 

tanklös arbetsuppgift. Du kan också be om förlåtelse för dina synder. Eller så kan du be Allah om 

hjälp med vilka uppgifter eller bekymmer du än har. Du måste inte vara i någon särskild ställning 

eller vara vänd mot qiblah eller säga orden på arabiska. Du behöver inte ens lyfta dina händer på det 

vanliga sättet med handflatorna uppåt. 

 

När du minns Allah så närmar du dig Honom. Att minnas Allah – göra dhikr – uttrycker din tillit till 

Hans nåd, ynnest och välsignelser. Det påminner dig om din fullständiga underkastelse och 

beroende av Honom. Om du gör det till en vana att minnas Honom hela tiden, även när saker inte 

går så bra, så blir det lättare att minnas Honom först när saker går fel. 

 

Profeten Muhammed sade att Allah sade: ”Jag är nära Min tjänares tanke när han tänker på Mig och 

Jag är med honom när han minns Mig. Och om han minns mig i sitt hjärta så minns Jag också 

honom i Mitt hjärta, och om han minns mig i sällskap så minns Jag honom i sällskap, bättre än hans 

(hågkomst), och om han närmar sig Mig med en handbredd så närmar Jag mig honom med en aln, 

och om han närmar sig Mig med en aln så närmar Jag mig honom med avståndet (som täcks) av två 

händer. Och om han går emot Mig så rusar Jag emot honom”. 


