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40 Spirituelle Helbredelser 

Læs fra ende til anden og du vil opnå glæde ved 

velsignelserne af Allahs  ََوَجّل  .navne َعّزَ

Fortrinlighed Af Durood � 

Recitér durood (fred og velsignelser over Profeten       

 َواٰلِهٖ   عَلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ�َ ) i overflod, da det vil medvirke til, at 

dine synder bliver tilgivet. (At-targheeb wa at-tarheeb s.232 

bind 2) 

�ۡو  ل� �� الْح�ب	 ص� � ا               بيۡ ا ع� �� د ه� ـلـل�ٰ ص� ٰ� م�ح�م��  ت�ع�اٰ� ع�
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40 Spirituelle Helbredelser 

Start og slut med durood en gang ved hver recitation, 

hvis du ikke ser eller bemærker gavnlighed så beklag 

ikke, men se det som din egen mangel og husk at alt 

sker med Allahs  ََوَجّل  .vilje َعّزَ

 

ـْمُ  اهللاُ  وَ ھ .1  الر�ِحي

Den der recitere dette 7 gange efter hver bøn vil         

 َش آءَال هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  være beskyttet fra dårligdomme fra satan, 

og vil dø som muslim. 
 

 َمِلُك  اـيَ  .2

Enhver, der er i nød og læser dette 90 gange dagligt, 

vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  bliver beskyttet fra fattigdom og opnå 

velstand. 

ُ� 
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وُْس  اـيَ  .3  قُد�

Den, der recitere dette under rejse, vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  

være beskyttet fra udmattelse/besværlighed. 
 

مُ  اـيَ  .4
َ
 َسال

Hvis man recitere dette 111 gange og puster på en syg, 

vil denne opnå helbredelse هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 
 

 يِْمنُ ُمھ اـيَ  .5

Enhver, der er i sorg og recitere dette 29 gange dagligt, 

hans bekymringer vil forsvinde. 

َ� 
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 ُمھيِْمنُ  اـيَ  .6

Den, der recitere dette 29 gange dagligt, vil være 

beskyttet fra ulykke og problemer. 
 

 َعِزيْزُ  اـيَ  .7

Den, der reciterer dette 41 gange før han henvender 

sig til en overordnet eller officer (vedr. islamisk tilladt 

sag), vil هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  finde ham medgørlig. 
 

 رُ ـُمتََكبِ  اـيَ  .8
Recitér dette 21 gange hvis du har mareridt. Du vil   

 َش آءَال هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  blive fri for dem. Forsæt recitationen 

indtil mareridtene ophører. 

ّ� 

َ� 
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 رُ ـُمتََكبِ  اـيَ  .9
Den, der recitere dette 10 gange, vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  blive 

velsignet med en from søn. 
 

 بَاِرئُ  اـيَ  .10

Den, der recitere dette 10 gange hver fredag, vil        

هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  blive velsignet med en søn. 
 

 قَھارُ  اـيَ  .11

Hvis mødt med problemer, recitér dette 100 gange, og 

du vil blive fri for dem. 

ّ� َ� 

ّ� 
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 َوھاُب  اـيَ  .12

Den, der recitere dette 7 gange hver dag, vil få alle 

sine tilladte bønner opfyldt. 
 

 َفت�احُ  اـيَ  .13

Den, der recitere dette 70 gange dagligt efter Fajr 

bønnen med hænderne på brystet, vil opnå renhed af  

hjertet هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 
 

 َفت�احُ  اـيَ  .14

Den, der recitere dette 7 gange dagligt, vil få oplyst 

hjertet هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 

ّ� َ� 
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 قَابُِض  اـيَ  .15

Den, der recitere dette 30 gange dagligt, vil sejre over 

sine fjender. 
 

 َرافِعُ  اـيَ  .16

Den, der recitere dette 20 gange dagligt, vil få sine 

ønsker opfyldt. 
 

 بَِص3ُْ  اـيَ  .17

Enhver, der recitere dette 7 gange dagligt efter ’Asr 

bønnen (inden tiden går ud), vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  være 

beskyttet fra pludselig død. 
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 َسِميْعُ  اـيَ  .18

Den, der recitere dette 100 gange dagligt og ikke taler 

under recitationen og beder en bøn (dua) efterfølgende, 

han vil få tildelt det, han beder om هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 
 

 َحِكيْمُ  اـيَ  .19

Den, der recitere dette 80 gange efter hver bøn, vil    

هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  ikke komme i nød så han bliver afhængig 

af noget. 
 

 َجِليُْل  اـيَ  .20

Den, der recitere 10 gange og puster på sin formue 

(penge osv.), vil være beskyttet fra tyveri هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 
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 دُ يْ َشھ اـيَ  .21
Den, der recitere dette 21 gange inden solopgang med 

hånden på sit ulydige barns pande, mens denne kigger 

op på himlen, vil blive lydigt هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 
 

 ُل يْ َو8ِ  اـيَ  .22
Enhver, der recitere dette 7 gange dagligt ved ’Asr tiden, 

vil være beskyttet fra ethvert problem هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ . 
 

يْدُ  اـيَ  .23 ِ9َ 
Den, der bruger upassende sprog, bør recitere dette 90 

gange og puster på et tomt glas, og bruger dette glas til 

at drikke af. Han vil هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  komme af med vanen. 

ِ� 
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 ُ;ِْ:  اـيَ  .24
Enhver, der reciter dette 1000 gange hver torsdag nat, 

vil هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  være beskyttet fra pinsel i graven og på 

dommedagen. 
 

 يـُ;ْيِ  اـيَ  .25
Hvis man luft i maven, ondt i maven eller andre 

kropsdele, eller er bange for at miste en kropsdel bør 

man recitere dette 7 gange og puste på sig selv. Man 

vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  blive helbredt. Dette reciteres indtil 

ønsket helbredelse opnås. 
 

 ُمِميُْت  اـيَ  .26
Enhver, der recitere dette 7 gange dagligt og puster på 

sig selv, vil هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  ikke blive påvirket af sort magi. 
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 َواِجدُ  اـيَ  .27

Den bid mad dette reciteres over, vil هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  blive 

til lys (noor) i maven, og man vil være beskyttet fra 

sygdom. 
 

 َماِجدُ  اـيَ  .28

Når man recitere dette 10 gange og puster på en drik, 

så vil den, der drikker det, هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  være beskyttet 

fra sygdomme. 
 

 َواِحدُ  اـيَ  .29

Den, der er bange for at være alene, bør recitere dette 

1001 gange når han er alene, og han vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  

ikke længere være bange. 
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 قَاِدرُ  اـيَ  .30

Den, der recitere dette under wudhu ved vask af hver 

kropsdel, vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  være beskyttet fra fjender, 

der ønsker at kidnappe ham. 
 

 قَاِدرُ  اـيَ  .31

Når hårde tider kommer, bør man læse dette 41 

gange, og problemerne vil blive formindsket. 
 

 ُمْقتَِدرُ  اـيَ  .32

Den, der recitere dette 20 gange dagligt, vil ـ$هـاِْن َش آءَال َوَجّلَ  ل عَّزَ  

være under skygge af barmhjertighed. 
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 ُمْقتَِدرُ  اـيَ  .33
Den, der recitere dette 20 gange når han vågner, vil 

have hjælp af Allah  ََوَجّل  .i alle sine daglige handlinger َعّزَ
 

  اـيَ  .34
ُ
ل و�

َ
 ا

Den, der recitere dette 100 gange dagligt, hans kone 

vil have kærlighed til ham. 
 

 َمانِعُ  اـيَ  .35
Hvis konen er skuffet skal manden og hvis manden er 

skuffet må konen recitere dette 20 gange siddende på 

deres seng inden de ligger sig til at sove. De vil            

 َش آءَال هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  opnå enighed. Fortsæt recitationen til 

ønsket resultat opnås. 
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 َظاھِرُ  اـيَ  .36
Skriver man dette på væggen i sit hjem, vil væggen   

هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  være beskyttet. 
 

 َرُؤوُْف  اـيَ  .37
Hvis man vil have en undertrykt person ud af en 

undertrykkers tyrannisering, skal man læse dette 10 

gange og derefter tale med ham, han vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  

være medvillig. 
 

 َغ�Eِ  يَـا .38
Hvis man lider af smerter i rygrad, knæled eller andre 

steder i kroppen, skal man blive ved med at recitere 

dette, og smerterne vil هـاِْن َش آءَال ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  forsvinde. 
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 ُمْغGِ  اـيَ  .39
Reciter dette en gang, pust på din hånd og gnid det 

sted på kroppen du har smerter. Du vil   هـَش آءَالاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  

opleve lettelse i smerterne. 
 

 نَافِعُ  يَـا .40
Reciter dette 20 gange inden du starter på noget, og 

du vil َش آءَال  هـاِْن ـ$ َوَجّلَ  ل َعّزَ  opnå fuldendelse i henhold til 

ønsket resultat. 
 




