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28 BLASFEMISKE UDSAGN 

Med attribut til de 28 bogstaver (på urdu) i "Ya Allah  ��0�&�� ��1�,, 
Mera Imaan salaamat rakh "(Oh Allah  ��0�&�� ��1�,, beskyt min Imaan 

(tro)), er her præsenteret 28 eksempler på blasfemi (kufr). 

Læs fra begyndelsen til slutningen og beskyt din tro. 

nder prøvelser som fattigdom, sygdom, bekymringer, 
død, siger nogle mennesker undertiden blasfemiske ord. 

At kritisere Allah  ��0�&�� ��1�, (az'zawajal), kalde Ham  ��0�&�� ��1�, na’uzu 
billah for grusom, tyrannisk, trængende, eller hjælpeløs er 
blasfemi. Husk, ved at sige eller være enig med nogen der siger 
sådanne ord, eller endda nikke i enighed med en person, der 
har brugt blasfemisk sprog, vil man miste sin tro, og blive en 
ikke-troende. Ens ægteskab vil blive annulleret, ens gode 
gerninger slettet, og hvis man har udført Hajj, vil denne Hajj 
også blive ugyldig. Efter at man har fornyet sin tro, vil man 
være nødt til at gifte sig på ny og udføre Hajj igen, når man har 
råd. 

U 
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EKSEMPLER PÅ BRUG AF BLASFEMISKE UDSAGN VED 

SVÆRE TIDER 

1. "Den og den kan gøre, hvad han ønsker, har han fået fuld 
myndighed fra Allah  ��0�&�� ��1�,." 

2. "Bare vi gør det mindste mod nogen, fanger Allah  ��0�&�� ��1�, os 
med det samme." 

3. "Allah  ��0�&�� ��1�, tager altid mine fjenders side." 

4. "Vi har sat lid til Allah  ��0�&�� ��1�,, men har aldrig haft gavn af 
det.” 

5. "Allah  ��0�&�� ��1�, har endnu ikke gjort min skæbne god." 

6. "Måske har Allah  ��0�&�� ��1�, ikke noget til mig, min verdslige 
begær er aldrig opfyldt, min bøn (Dua) er aldrig 
accepteret, dem som jeg elsker, er gået fra mig, alle mine 
drømme er blevet knust, alle mine ønsker er blevet knust, 
fortæl du mig, hvordan kan jeg have tillid til Allah 
(az'zawajal). 

7.  "Han går mig på nerverne, men det værste er, Allah  ��0�&�� ��1�, 
er med dem, der ligner ham." 

8. Den, der siger, "Oh Allah  ��0�&�� ��1�,, du har taget min rigdom, 
du har taget dit og du har taget dat, hvad vil du tage nu, 
eller hvad er der nu tilbage at tage af? udfører blasfemi og 
er ikke længere troende. ” 

9. Den, der siger: "på trods af min sygdom, har Allah  ��0�&�� ��1�, 
straffet mig, han er grusom "er en ikke-troende. 
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10. "Allah  ��0�&�� ��1�, har altid støttet de onde mennesker."  

11. "Allah  ��0�&�� ��1�, har altid chikaneret de hjælpeløse."  

(Na’uzu billah)  

BLASFEMISKE UDSAGN BRUGT VED FATTIGDOM 

12. Den, der siger, "Oh Allah  ��0�&�� ��1�,! Giv mig mit daglige brød, 
gør ikke uret, ved at gøre mig fattig har udført blasfemi. 

13. Hvis man erklærer sig kristen, jøde eller en ikke-troende, 
for at få visum eller job, vil man miste sin tro og blive en 
ikke-troende. 

14. Hvis man beder en person om økonomisk hjælp og truer 
med at konvertere til kristendom, jødedom eller andet, 
hvis ikke denne hjælper. Så er man nu ikke-troende, selv 
hvis man har sagt, at man vil konvertere om 100 år, er man 
ude af troen med det samme. 

15. Hvis en troende person råder en anden troende person til 
at konvertere til en anden religion, så om denne anden 
person ændrer sin religion eller ej, vil den der foreslog 
dette miste sin tro. Hvis en person bruger blasfemiske ord, 
og en anden er tilfreds med det, dvs. gør ikke indsigelser, 
mister han sin tro. 

16. "Hvis Allah  ��0�&�� ��1�, virkelig eksisterede han ville hjælpe de 
trængende og de fattige."  

(Na’uzu billah) 
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BLASFEMISKE UDSAGN BRUGT VED INDSIGELSE 

17. "Når Allah  ��0�&�� ��1�, ikke har givet mig noget i verden, hvorfor 
har Han så skabt mig? " (Alimgiri j2 s.626) 

18. Hvis en fattig person ser på sine behov og siger: "Oh Allah 
 ��0�&�� ��1�,, Den og den er din person, du har givet ham så 
mange velsignelser, jeg er også din person, men hvad har 
du givet mig andet end det ene problem efter det andet og 
bekymringer. Hvor er din retfærdighed? " 

19. "Det siges, at Allah  �� ��1�, ��0�&  er med dem, der er tålmodige, jeg 
siger at dette er noget vrøvl " 

20. "De, som jeg elsker, har altid problemer. De, der er mine 
fjender, får tildelt glæder af Allah  ��0�&�� ��1�,” 

21. "De ikke-troende og rige mennesker er heldige og 
muslimer er fattige og uheldige. Allah  ��0�&�� ��1�, fordeler 
omvendt." (Na’uzu billah) 

22. Når man protesterer mod sin egen eller andres fattigdom 
eller sygdom og siger: "Åh min Gud! Hvorfor gør du 
uretfærdighed? Jeg eller han har ikke begået nogen synd.” 
Den person, der siger dette, vil miste sin tro. 

(Na’uzu billah) 

BLASFEMISKE UDSAGN BRUGT VED DØDSFALD 

23. Når en dør, og en anden siger: "Allah  ��0�&�� ��1�, burde ikke have 
gjort dette" 
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24. Ens søn dør, og han siger, "Allah  ��0�&�� ��1�, havde behov for 
ham". Dette er blasfemi, da han antyder, at Allah  ��0�&�� ��1�, er 
trængende. (fatawa barazya j6 s.349) 

25. Det er ofte hørt ved dødsleje, at folk siger "Jeg spekulerer 
på, hvorfor Allah (az'zawajal) ønskede ham, og han kaldte 
ham til sig så hurtigt," eller de siger "Allah  ��0�&�� ��1�, har også 
brug for de fromme mennesker, derfor kalder han dem 
hurtigt." Selvom de lyttende forstår betydningen, nikker de 
samtykkende, de vil alle træde ud af troen. 

26. På tidspunkt af en persons død at sige: "Oh Allah  ��0�&�� ��1�,! 
Har du ikke har ondt af dennes små børn?" 

27. Ved en ung persons død, at sige: "Oh Allah  ��0�&�� ��1�, Du skulle 
have vist nåde for hans ungdom. Hvis du var nødt til at 
tage en person, hvorfor ikke tage den gamle mand eller 
kvinde?" 

28. "Oh Allah  ��0�&�� ��1�,! Hvad skulle du bruge ham til, siden du 
kaldte ham tilbage, så hurtigt." 

(Na’uzu billah) 

AT FORNY SIN TRO 

Hvis man ved at sige med tungen og ikke mene fra hjertet 
angre, opfattes det ikke som anger. For eksempel, hvis en 
person har sagt et blasfemisk ord og en anden får ham til at 
forny sin tro, uden at han er klar over det, vil dette ikke blive 
accepteret. Den, der har sagt blasfemiske ord skal være klar 
over, hvilket ord der er blasfemisk, han skal anerkende det som 
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blasfemi, angre med tunge såvel som hjerte og frivilligt forny 
sin tro. Han bør nævne i sin fornyelse af troen, at han angre, at 
han har sagt sådan (ved at nævne ordet). 

 � 23�  �4�+ �� ���  5� ���� �6 � 23� ��7��  �8� ��� �9 �
 

 

Der er ingen, værdig til tilbedelse men Allah  ��0�&�� ��1�,, 
Muhammad %��� ���� 8�� � �� 8� �� ���  �:����; �
�  ��� �< er Allahs Sendebud 

Ved at sige det på denne måde, har man fortrudt det 
blasfemiske ord og har også fornyet sin tro.  

Allah  ��0�&�� ��1�, forbyde det (Ma’az Allah  ��0�&�� ��1�,), hvis man har brugt 
mange blasfemiske ord, og kan ikke huske alle, så bør man sige: 
"Oh Allah  ��0�&�� ��1�,! Jeg fortryder og ønsker tilgivelse for alle de 
ord, jeg har brugt". Så skal man sige Trosbekendelsen 
(ovennævnte). Hvis man ikke ved, om man har brugt 
blasfemiske ord, men stadig ønsker at forny sin tro for en 
sikkerheds skyld, kan man sige således:”Oh Allah  ��0�&�� ��1�,, hvis 
jeg har brugt blasfemisk sprog, søger jeg tilgivelse for dette.”  
Og derefter sige trosbekendelsen. 

MADANI RÅD 

Man kan for en sikkerheds skyld søge tilgivelse (for enhver 
uønsket handling og blasfemi, man er kommet til at udføre 
utilsigtet) hver aften og forny sin tro ved at sige 
trosbekendelsen. Og hvis vidner findes let så kan mand og 
kone forny deres ægteskab, mor, far, brødre, søstre og de børn, 
der har nået puberteten kan alle bevidne fornyelse af 
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ægteskabet. (hvis man har angret og fornyet sin tro og derefter 
opdager, at man ikke har søgt tilgivelse for en specifik 
blasfemisk handlig, er det nok at være ulykkelig i sit hjerte. 
Man behøver ikke at forny sin tro igen, men hvis man har 
fornyet sit ægteskab uden medgift, så er det nu obligatorisk at 
betale denne)  

MÅDEN AT FORNY DIT ÆGTESKAB PÅ 

Betydningen af ’Tajdeed-e-Nikah’ er, at forny sit ægteskab 
med ny aftale om medgift. Det er ikke nødvendigt at ringe til 
familie og venner. Nikah er udført ved at tilbyde og acceptere 
en ægteskabelig kontrakt. Der skal dog være 2 vidner tilstede. 
Prædikenen er ikke en betingelse, men ’mustahib’ for 
ægteskabet. Hvis ingen af de tilstedeværende kan denne, kan 
man læse A'oozubillahi mina shaytanir rajeem’ og ’Bismillahir 
rahmaanir raheem’ derefter Sura Al-Fatiha. Mindst 30.618 
gram sølv eller prisen svarende til dette er vigtigt som medgift. 
F.eks Hvis du agter at betale 786 rupees medgift foran vidner, 
og kvinden accepterer, har ægteskabet fundet sted. Ægteskabet 
kan også finde sted ved, at kvinden læser prædiken og manden 
accepterer. Det er vigtigt at tilbyde og acceptere 3 gange. Efter 
ægteskabet er indgået kan kvinden vælge ikke at tage imod 
medgiften, men manden skal ikke selv bede konen om ikke at 
kræve medgift. 

MADANI BLOMST 

I tilfælde, hvor ægteskabet bliver annulleret, på grund af 
blasfemi eller hvis man bliver en ’murtad’ dvs. forlader sin tro 
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Islam og man fornyer sit ægteskab så er medgift nødvendig. 
Ved fornyelse af ægteskab for en sikkerheds skyld er medgiften 
ikke nødvendig. Når man bliver en ’murtad’, og så gifter sig 
igen, før man har angret og fornyet sin tro, vil ens ægteskab 
ikke være gyldig.  

NIKAH-E-FUZULI 

Nikah-e-Fuzuli er, når en kvinde ikke kender til det, og en 
person først spørger manden, om han tager en bestemt kvinde 
til kone med en aftalt medgift. Og derefter meddeler og 
tilspørger kvinden og hun accepter, så vil denne Nikah være 
gyldig. Ægteskabet har derved fundet sted. En sådan nikah 
altså Nikah-e-Fuzuli er tilladt ifølge Hanafi lovskole men ifølge 
Shafi', Maaliki og Hanbali lovskole er den ikke.  

STRAF FOR AT UDØVE BLASFEMI 

Den, der har brugt blasfemiske ord, bør bede om tilgivelse med 
det samme uden at spilde tid og i stedet argumentere. Den, der 
dør som en ikke troende, vil forblive i Helvede altid.  
Ingen kan klare straffen i helvede. Dem, der dør uden at have 
troen i behold, vil blive ramt af englene med jern kugler. Disse 
jern kugler er så store og tunge, at end ikke alle mennesker og 
jinn tilsammen kunne bære bare en. Man vil blive straffet ved 
at blive bidt af skorpioner så store som Bukhti kamelers nakker 
(de kameler, der er størst blandt alle kameler), og kun Allah 
(az'zawajal) ved, hvor store slanger, bid fra en af disse vil 
medføre ekstrem pinsel og smerten mærkes i tusinde år. 
(Mashkawat sa’ad 503 tirmidhi)  
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Kogende vand, vil blive hældt på hovedet. Drikkelse vil være 
pus, fra menneskene i helvede, maden kaktus. Sådanne ækle 
ting, at hvis en dråbe af disses væske blev bragt til jorden, ville 
det ruinere al livet her. Når den vantro vil bede om vand til at 
sluge kaktussen, vil denne blive givet kogende vand, som vil 
smelte dennes ansigts hud og når vandet når maven, vil 
organerne smelte og falde ud af personen.  

RECITATION FOR AT BESKYTTE DINE IMAAN 

 ���"� %�
  �=�>  ���� � �?  ���"�  �%�
  ���� �@� A  � �B  � � ���� �C ��  �� �D �E � ��  � �:��#�� 

Dette bør reciteres 3 gange hver morgen og aften, din tro, dit 
liv, din rigdom og dine børn alt vil være beskyttet. (Shajra-e-
Attaria, side 12: Tidspunktet fra midt om natten til solopgang 
er morgen, fra begyndelse af Zuhr-bønnen indtil solnedgang er 
aften). For yderligere oplysninger, kan du læse "Imaan ki 
Hifaazat" (på urdu), som forklarer 590 blasfemiske ord/ 
udsagn, så man kan undgå dem. Denne bog kan fås hos 
Maktaba-tul-Madina. Støt gerne efter evne. JazaakAllah  ��0�&�� ��1�, 

MADANI BLOMST 

Når du står med et problem, eller der er et dødsfald, bør du 
være tålmodig og tie. Den velsignede Hellige Profet                 
%��� ���� 8�� ��� 8� �� ���  �:����;  �
�  ��� �< (sallallahu alaihi wa'sallam) har udtalt: "Allah 

 �, ��0�&�� ��1  siger," O Søn af Adam! Hvis du søger belønning, så snart 
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du står over for et problem, så være tålmodig, og jeg vil 
belønne dig med intet andet end paradiset" (Ibn Maja) 

3 MADANI ANMODNINGER 

1. Læs denne brochure højt for alle i dit hjem. 

2. Forær mindst 25 af disse brochurer fra Maktaba-tul-
Madina til familie, venner eller andre. 

3. Lig nogle brochurer på moskeer, hospitaler, hoteller, 
butikker osv. således at andre muslimer kan få adgang til 
dem og læse dem. Dette er en god måde at modtage 
belønning på. 

 




