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م�  ـ� ب��  �لۡـٰعـل ـه�  ر�
ٰ� ل ـ� ـۡمـد�  ل ـل�ـ�ۡ�� ��لۡـح� ـۡر  س� ـد�   �لۡـم� ـي�� ـ�ٰ�   س� �إلم�  ع� ـآل ـلٰـوة�   و� �لـس��   �ۡ��   و� �لـص��

ۡحـ ـه�   �لـر��
ٰ� ۡسم�    �لـل ۡ)'� &    بـ� ج� ـۡيـٰطن�  �لـر��

ـن�  �لـش�� ـه�   م�
ا لـل�ٰ ـۡوذ�   بـ� ع�

�
ا ـۡعـد�   فـ� ـا  بـ� &��م�� ـۡ)'� ح�  ٰمن�   �لـر��

Du’a for påbegyndelse af læsning af en bog 

Læs følgende Du’a før du begynder at læse en bog, og du vil 

ـ�ـلآءَا�اِْن شَ  َوَجّلَ  هل عَّزَ  huske, det du læser: 

 
�
��

َ
َ�ۡ �� ا
ۡ �ُ ا  

َ
��َ ۡ� ِ� ��َ 

ۡ
� َ��َ �َ  

ۡ
 ُ�ۡ َوا�

 
َ
َ  � َذا�َـ َ� �َ َ�� رَۡ�َ �ۡ َ��

ۡ
ِ ا 

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
َ&ام$  

Betydning: 

Oh Allah! Åbn portal af viden og visdom for os, og forbarm 
dig over os! O den mest æredeog Ophøjede! 

 

Note: Reciter Salat ’Ala an-Nabi , en gang før og efter 
ovenstående Du’a  
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ـۡمـد�   ـ���لۡـح� ب�� ل ـه�  ر�
ٰ� ـلٰـوة�   ل �ۡ��   و� �لـص�� م� ـ� �إلم�  و�   �لۡـٰعـل ـآل ـ�ٰ�  �لـس�� ـد�    ع� ـي�� ـۡر   س� ـل�ـ�ۡ��   �لۡـم�   س�

ـا ـۡوذ�   ��م�� ع�
�
ا ـۡعـد�   فـ� ا   بـ� ـه�  بـ�

ـن�    لـل�ٰ ـۡيـٰطن�   م�
ۡ)'�   �لـش�� ج� ۡسم�  1&    �لـر�� ـه�    بـ�

ٰ� ۡحـ   �لـل &   ٰمن� �لـر�� ـۡ)'� ح�  �لـر��

Shajara-e-'Attariyyah  

Fortrinlighed af Durood Shareef 

Sayyiduna ‘Umar Bin Khattab  اُهللا تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَرِ(َ  har udtalt: I sandhed er 
en Du’a bremset mellem jorden og himlen og den går ikke op 
indtil, at man har reciteret Durood (salawat) over den ophøjede 

og elskede Profet  ٖاُهللا تَعَاٰىل ,َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ-َ . (Tirmidhi Hadith 486, side 28 bind 2) 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ            .��َ ُ/ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ  َ-5� ا�4

Forord 

1. Alle islamiske brødre og søstre, der har taget bay’ah 
(lagt ed) i den åndelige silsila af Qadiriyyah Radawiyyah 
er tilladt at recitere Shajarah Qadiriyyah. 

2. Hvert eneste bogstav i alle Awraad og Wazaaif i denne 
Shajarah, skal reciteres med korrekt udtale, dvs. i henhold 

til reglerne af Tajweed1.  
                                                           
1 Uddybende forklaring kan læses på side 88 i Bahar-as-shar’a bind 3. 
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3. Den, der ikke kan skelne mellem lydene af (ا) alif og (ع) 
(’ain); (س) (seen) og (ص) (Sheen); (ہ) (ha) og (ح) (^ha) 
har ikke tilladelse til at recitere disse awraad. Pas på! Der 
er en fare for skade, hvis man reciter med forkert udtale.  

4. Få din udtale kontrolleret af en Sunni Qari eller Sunni 
lærd, der kender til Koran recitations reglerne. 

5. Hvis du reciter alle Wazaaif af denne Shajarah vil du 
opnå utallige velsignelser i denne verden såvel som i 
Det hinsides. Man kan også recitere nogle udvalgte af de 
nævnte Awraad og wazaaif, men belønningen (Šawab) 
vil blive reduceret. 

6. Vælg kun det antal Wazaaif som du kan recitere 
konsekvent. 

7. Reciter Durood én gang i begyndelsen og én gang i 
slutningen af hver påkaldelse (wazifa). Hvis flere 
wazaaif reciteres ved samme lejlighed, reciteres Durood 
én gang i begyndelsen og én gang i slutningen af disse. 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ           .��َ/ُ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ  َ-5� ا�4
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Læses hver dag 

1. 70 gange  ِاَْسَتْغِفُر اللَّٰ�  الَْعِظْيَم َو اَ ُتْوُب اِلَْي� 

2. 166 gange  َُالۤ  اِلٰـَ�  اِّالَ  اللّٰـ� 

3. 3 gange  ُُسـْوُل  اللّٰـ�ِ م  َحّمٌَد   ّرَ
4. 111 gange Hvilken som helst Salawât 

 

Awraad til læsning efter de 5 daglige obligatoriske 

bønner (Salah) 
�ۡسم�    �ل .1 ۡيـم� ـ2 ح� ۡحـٰمن�  �34�� ـه�   �34��

ٰ�     ل

ۡمـر� 
�
ٰرت5 ب�ا خ�� س� �8ۡوم� م�

��
ـر� و� �ل9 م� ۡمس� و� �لۡق�

=�لۡق�    و� �لش��
ۡ

>�   �?� �إل  @ ٖه& �� آل

﴿  ��ۡ� �م� �  �لٰۡعل ب� �E    ر� ٰ�Fهللا�ك�     �IJٰ�   1﴾٥٤و� �آلۡإل� ۡمـر� & ت

                                                           
1 Oversættelse: "Og skabte solen og månen og stjernerne, alle under Hans 
kommando. Hør for Ham er det at skabe og kommandere. Velsignende er 

Allah, Skaberen af alle verdener." (Sura Al- A'raf Ayah 54) 
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َو   ْن مَ   ِن اَد نْ زَ  رْ ْن  َو فَ زَ   دِ  رْ گِ وَ   ْن مَ   هِ انَ خَ   دِ  رْ گِ َو    ْن مَ   دِ  رْ گِ  .2

  وْ َو تُ  َوْد  َش   وْ تُ   ِت اَظ فَ حِ  ارِ َص حِ   ْن مَ   اِن تَ ْس وْ دُ   و   المَ  دِ  رْ گِ 

 1 ا5ِْ بَ   ارْ َد هْ گَ نِ 
 Efter at have reciteret de to foregående påkaldelser i 

given rækkefølge, reciteres den tredje påkaldelse Panj 
Ganj Qadiriyyah (nedennævnte) (De fem skatte af 
Qadiriyyah-silsilah). Det vil være endnu bedre, hvis 

Ya Baasitu ( يَا  بَاِسُط) også reciteres 72 gange efter Panj 
Ganj Qadiriyyah. 

Panj Ganj Qadiriyya 

Hver af disse læses 100 gange med 3 gange Durood (Fred 
og velsignelser) før og efter. De der læser disse vil opnå 
Barakah (velsignelser) i både Deen og Dunya.  

                                                           
1 Oversættelse: "O Allah Må der være beskyttelse omkring mig, omkring 

mit hus, omkring mine børn, omkring min kone, omkring min rigdom og 

venner, og må du være beskytter og overvåger". 
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3.  Følgende læses efter at man har bedt Sunnah og 
Nawafil af sin bøn. Rækkefølge af recitation af disse er 
underordnet. 

4. Ayat Al-Kursi (���ْ  en gang, læseren vil indtræde (آي�ت� اْ���
Jannah, når han dør.  

(Mishkaat s.89 i Sh’ub-ul-imaan) 

Efter Fajr  َُيـا  َعِزْيُز  يَـا اَللّٰـ� 

Efter Zuhr  َُيـا  َکِرْيُم  َيـا اَللّٰـ� 

Efter ‘Asr  َُللّٰـ�  يَـا  َجـّبَاُر      َيـا  ا

Efter Maghrib  َُللّٰـ�  َيـا  َسـّتَـاُر    َيـا  ا

Efter ‘Isha  َُللّٰـ�  َيـا   َغـّفَـاُر   يَـا  ا
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5.    ۤ   اِّالَ ُهـَو الBَُّْ الَْقّيُْوُم   اِلٰـ�َ اَْسَتْغِفُر اللَّٰ� الَِّذْی َال

ُتْوُب  1 طاِلَْيِ�    َو اَ
 

læses 3 gange, man vil få tilgivet synder om end man 

er flygtet fra sin hær. (Jam’e Tirmidhi nr.3588 s.336 bind 5) 

 

6. Tasbeeh Al-Fatima اُهللا تَعَاٰىل عَنْهَا   َرِ(َ

Den dag læseren recitere som overnævnt, vil han være den 
med flest gerninger i hele skabelsen. (Sahih Bukhari 843, s.229 bind 1) 

                                                           
1 Oversættelse: Jeg søger tilgivelse hos Allah, undtagen hvem ingen er tilbedelsesværdig. 

Han er levende og Han er opretholderen. Og jeg angrer hos Ham. 

33 gange  ِ�ُّٰسْبٰحَن  الل 

33 gange  ِ�َّٰلَْحْمُد  لِل  ا

33 gange og derefter  ُْكَرب َ َللُّٰ�  ا  ا
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ُ  َوْحَدهٗ   َال  ٰIّْيَك  لَٗه َالۤ  اِلَٰه اِّالَ  ا لَُه  الُْملُْك َو لَُه الَْحْمُد َو   ط َشِر

ٍء قَِدْيرٌ  1 ط  ُهَو O  PَٰQُِلّ  5َْ
 

Reciterer man følgende med hånden på panden vil man være 
beskyttet fra problemer og sorg. (Majm’a az-zawahid 16.971 s. 144 

bind 10) 

ِحْيُم بِْسِم اللِّٰ�  الَِّذ   .6 ْحٰمُن الّرَ    طْی  َالۤ   اِلَٰ�  اِّالَ  ُهَو  الّرَ

َللُّٰهّمَ  اَذِْهـْب  2 طَن زْ َهّمَ  َو الُْح َعِىنّ الْ   ا
 

Imam e Ahl-e-Sunnah Moulana Shah Ahmed Reda Khan      
ْمحٰنّرَ ـ ُة ال لَيِْه َرْمحَ ـعَ   tilføjede følgende til overnævnte du’a: 

ّنَةِ اَهْ  َوَعْن    ِل الّسُ

                                                           
1 Oversættelse: Der er ingen værdig til tilbedelse undtagen Allah, Han er 

én og Han har ingen partner. Til Ham er Suverænitet og til ham er al 

lovprisning. Han har magt over alt. 

2 Oversættelse: Med Allahs navn, ingen er værdig til tilbedelse undtagen 

Ham, Den mest nådige, den mest barmhjertige. O Allah! Fjern sorg og 

angst fra mig. 
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10 auraad til læsning morgen og aften 

Den islamiske definition af "morgen" og "Aften":Varigheden 
fra midnat til glimt af første solstråle kaldes 'morgen'. Alt 
reciteret i denne tidsramme vil blive anset for at være reciteret 
om morgenen. Fra start af Dhuhr tid frem til solnedgangen 
hedder 'aften'. Alt reciteret inden for denne tidsramme, vil 
blive anset for at være reciteret om aftenen. Ved at recitere 
følgende påkaldelser hver morgen og aften, vil den der recitere 
opnå utallige fordele. (Rækkefølge i disse er underordnet.) 

1. Sura Al-Ikhlas, Al-Falaq og An-Naas 3 gange hver. 
Recitation om morgenen vil beskytte til aften. Recitation 
om aften vil beskytte til morgen. (Al wazeefa-tul-kareem s. 13) 

ّمَاِت  ِمْن  َشـِرّ  َما َخلََق    .2  1اَُعـْوذُ  بِ]َلَِماِت  اللِّٰ�  الّتَـآ

Læsning 3 gange beskytter fra slange, skorpion og 
lignende. (Sahih Muslim 2707 s.347 bind 2) 

                                                           
1 Oversættelse: Jeg søger tilflugt hos Allah med Hans fuldstændige og 

perfekte ord fra skabningers skade. (Bemærk: Skabninger her betyder: de, 

der kan forårsage skade) 
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�Pۡون� ﴿  .3 �Qۡص� �ۡ��   ت ۡون�  و� ح� �ۡمس� �ۡ��  ت �E  ح�
ٰ�Fهللا�ن�  PٰQۡ �س� �?�    ﴾١٧ف @ و�

ۡون�  ر� �Tۡظ� �ۡ�� ت ا  و�� ح� ي�ً ش� ٰمٰوت�  و� �آلۡإل�ۡرض�  و� ع� �X �لس�� Y  ۡمد��Z
ۡ

>�
\�� و�   ﴾١٨﴿ ن� �لۡـ[� ت� م� ي�� ج�  �لۡم� ۡ=ر� �̀ ت� و�  ي�� ن� �لۡم� \�� م� ج� �لۡـ[� ۡ=ر� �̀

﴿ ۡون� ج� ۡ=ر�
�
a     ك�� ٰذل

�
d ا  و� ۡوت�ه� �ۡعد� م� �ۡرض� ب �ۡ[\� �آلۡإل 1﴾  ١٩ي

 

Læses en gang. Hvis man af en eller anden årsag ikke 
har fået læst dagens Awraad, vil denne være kompensation 
for det og en beskyttelse fra tab. 

ِجْيِم  .4 ْيٰطِن الّرَ ِمْيـِع الَْعلِْيِم ِمَن  الّشَ 2 اَُعْوُذ بِا للِّٰ� الّسَ
 

                                                           
1 Oversættelse Sura Room Ayah 17-19: Så glorificer Allah når aftenen 
falder på, og når morgen kommer. Og al lovprisning tilkommer Ham 
(fremherskende) i himlene og på jorden, og lidt dag er tilbage og når 
middags tid falder. Han bringer de levende fra de døde og bringer de døde 
fra de levende, og giver liv til jorden efter dens død. Og på samme måde 
skal du blive bragt. 
2 Oversættelse: Jeg søger tilflugt hos Allah, Den al hørende og den al vidende 

fra den forbandede satan. (Man bør recitere bismillah efter ovennævnte) 
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 Læs 3 gange, derefter 3 sidste Ayah af Surah Al-hashr. 
Når læst om morgenen vil 10.000 engle til aftenen gøre 
Istighfaar (søge tilgivelse) for en, når læst om aftenen 
vil de gøre istighfaar til næste morgen. Hvis man dør i 
løbet af denne dag vil man være som en martyr. (Jame’ 

Tirmidhi 2931 s.423, bind 4) 

َللُّٰهّمَ  .5 ّنَا نَُعْوذُ بَِك ِمْن اَْن  ا بَِك َشcًْئا ّنَْعلَُمٗ�  نُْشِرَك اِ
1  طَال نَْعلَُم�ٗ   لَِما  َونَْسَتـْغِفُرَك 

 

Læses 3 gange og man vil forlade Jorden med sin Imaan 
i behold. (Musnad Ahmed 19.625, s.146, bind 7) 

   ُولِْدْی  بِْسِم اللِّٰ� PَٰQ نَْفـdِْ وَ  بِْسِم اللِّٰ� PَٰQ ِدْيِىنْ  .6

1 َواَْهPِْ  َو َماِىلْ 
 

                                                           
1 Oversættelse: O Allah Vi søger din tilflugt, fra at vi bevidst skulle sidestille 

Dig med nogen, og vi søger tilgivelse hos dig, for de polyteistiske handlinger 
vi måtte have udført ubevidst. 
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Læses 3 gange og ens deen, imaan (tro), formue, liv og 

børn vil være beskyttet. (Al-wazeefa al-karima s.8) 

َهاِن  َشِدْيِد الّسُ  بِْسِم اللِّٰ�  .7 حبِْن َعِظْيِم الُْربْ لْـَطاِن َجلِْيِل الـّشَ
ّٰ  َما  ِجْيِم ُ�   Oَحبَن  اَُعْوذُ بِاللّٰ َشخبَء  الل ْيٰطِن  الّرَ 2 ِ�  ِمَن  الّشَ

 

Læses en gang for beskyttelse fra Satan og hans hær. (Al 

wazeefa al karim s.8) 

َللُّٰهّمَ  .8 ْۤ  اِ   ا ِمَن   اَُعْوُذبَِك  ِمَن الَْهِمّ َو الُْحْزِن  َو  اَُعْوذُبَِك  ّىنِ

  الُْبْخِل  َو   الُْجْنبِ   ِمَن  بَِك  اَُعْوذُ   وَ   الَْجلَسِل  وَ   زِ ْج الْعَ 
3  َجاِل الرِّ  رِ هْ قَ   وَ   ِن يْ الّدَ  mَلََبِة   ِمْن   بَِك  اَُعْوذُ  َو  

 

                                                                                             
1 Oversættelse: Ved kraft af Allahs navn, Må min tro, mit liv, mit afkom, 

min familie og rigdom være beskyttet! 

2 Oversættelse: Med Allahs navn, den mest gloriøse, det Allah vil, sker. Jeg 

søger tilflugt hos Allah fra Satan, den forbandede 
3 Oversættelse: O Allah jeg søger Din tilflugt fra sorg, hjælpeløshed, 
dovenskab, fejhed, nærighed, overdreven gæld og folks vrede. 
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Læses en gang for beskyttelse fra sorg. Læses 11 gange 
morgen og aften for at afbetalt gæld. (Abu Daud 1555, s. 574, 

bind 1) 

ار �ْغف� ي�ـد� اْال�ْسـت  Sayyid-ul-istighfaar, læses en gang eller tre س�

gange. Ens synder bliver tilgivet, og hvis man dør den dag, 

dør man som martyr. Den handling man ser som dårlig 

vil man være beskyttet fra. (Sahih Bukhari 6306, s. 187, bind 4) 

 ّٰ َلل َنَْت  خَ   ُهّمَ ا ْ   َالۤ   اِلٰـَ�   اِّالَ   ا َنَا  َعْبُد �َ قْ لَ اَنَْت  َرِىبّ َك   َو  اََنا   ِىنْ  َو  ا

َما      َشـرِّ     ْن اَُعْوذُبَِك   مِ    َك   َما اْسَتَطْعُت دِ  ْ وَ   َٰ� َعْهِدَك   وَ 

َ      ُت عْ نَ َص  َ       ََ�َّ     ْعَمِتَك نِ بِ     لََك     ءُ وْٓ بُ ا ۢ َذ بِ   لََك   ءُ وْٓ بُ َو  ا ِفْرِىلْ  اغْ فَ    ِىبْ ْن

نُْوَب    يَْغِفرُ     فَـاِنَّٗ�    َال  َنْ      الّذُ ۤ      ا  1طَت اِّالَ
                                                           
1Oversættelse: O Allah Du er min Skaber, Der er ingen tilbedelsesværdig 

undtagen dig. Du har skabt mig, jeg er din tjener, jeg holder efter evne fast 

i mit løfte til Dig. Jeg søger tilflugt hos Dig fra det onde af, hvad jeg gjorde, 

jeg erkender Dine velsignelser over mig. Og jeg bekender mine synder. 
Tilgiv mig, ingen andre end Dig tilgiver synder. 
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Imam e Ahl-e-Sunnah Shah Ahmed Reda Khan  َرْمحَ ـَع   ال لَيِْه ْمحٰنّرَ ـ ُة  
tilføjede følgende ord: 

1 ّوَ ُمْؤِمَنـةٍ  ُمْؤ ِمٍن   ِلّ لِ]ُ   رْ فِ اغْ وَ 
 

 الَْحّقُ الُْمِبْنيُ  َالۤ  اِلٰـَ�  اِّالَ اللّٰـُ� الَْملُِك  .10

100 gange for beskyttelse fra hungersnød på jorden, frygt i 

graven og angst på Dommedagen. (Al wazeefa-tul-karimah s.10) 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ            .��َ/ُ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ   َ-5� ا�4

7 auraad til læsning kun om morgenen  

�ۡسم�     �ل .1 ۡيـم� ـ2 ح� ۡحـٰمن�   �34�� ـه�    �34��
ٰ�     ل

للِّٰ�  الَْعPِِّ  الَْعـِظْيِم   َو َالَحْوَل  ةَ   اِّالَ  بِا طَو َال  قُـّوَ
 

                                                           
1 Oversættelse: Tilgiv enhver muslimsk mand og kvinde.  
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Beskyttelse fra Satan og succes i opgaver opnås. Denne 
du’a er i Al-wazeefa-tul-Karima nævnt som læsning om 
morgenen uden bestemt antal, derfor er det også nok at 
læse den en gang. I ’Madarij-un-nubuwa’ bind 1 s.236 er 
den nævnt uden tidsbestemmelse for læsning. Sayyiduna 

Anas  اُهللا تَعَاٰىل  نْهُ ـعَ  َرِ(َ  beretter, at den der læser denne du’a 10 
gange bliver ren for synder, som han var den dag, han 
blev født. Og han opnår beskyttelse fra 70 af verdens 
prøvelser såsom psykiske sygdomme, spedalskhed, luft 
o. lign. Læseren vælger om de vil læse den 1 gang om 
morgenen eller 10 gange på hvilket som helst tidspunkt 
på dagen.  

ص .2 ة� اْال�ْخال� ْور�  gange. Selv hvis Satan prøver med en 11 :س�
hel hær, vil han ikke kunne få personen til at begå 

synd. (Al-wazeefa-tul-karimah s.21) 

ۤ  اَْنَت يَ                                 .3 ُ  َيا قَـّيُْوُم َالۤ  اِلٰـَ�  اِّالَ ّqَ ا    

41 gange, ens hjerte vil forblive levende og man vil forlade 
verdenen med Imaan i behold. (ibid) 
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ُٖسْبٰحَن اللّٰـِ� الَْعـِظـْيِم َو بَِحْمِدہ                               .4   

Reciter 3 gange morgen og aften, og man vil blive 

beskyttet fra vanvid, spedalskhed og blindhed. (ibid) 

5. Recitere Koran før solopgang hvis muligt. Hvis solen er 
steget op, skal der ventes mindst 20 minutter. Gør Dhikr 
og reciter Durood indtil solen står op. På de tidspunkter 
hvor det ikke er tilladt at bede (Salah), er recitation af 
Koranen også uønsket.  

6. Recitere et kapitel af Dalail-ul-Khayrat enten før eller 

efter solopgang (recitation er tilladt i begge tilfælde). 

Fatiha i Silsilah-al-Qadiriyyah  

Reciterer hver dag efter Salah-tul-Fajr Shajra-al-'Aliyah (��ي� ج�رہ عال  (ش�
én gang, Durood-al-Ghauthiyyah (�� غوثي ود  syv gange, Surah (د�ر�
Al-Fatiha (ْيف � ْمد +� �) en gang, Ayat-al-Kursi (ا�ْلح� �� ْ  ,en gang (ٓاي�ة� اْ���

Surah Al-Ikhlas (اهللا�ق�ْل ه�و) 7 gange og Durood Ghauthiyyah  د�ر��� غوثي ود  
3 gange i slutningen. Giv din Thawab (belønning) til den elskede 
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Profet  َٖواٰلِه   ,َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ-َ , Alle andre Profeter  َـع َ َالمـل  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ يِْهُم , 
Auliya og din Murshid hos hvem du har gjort Bay'ah (dvs. lagt 
ed). Nævn navnet på din Murshid for at gøre Ithaal-al-
thawab, da det godt kan gøres, selvom personen stadig  
er levende1. Bed også om langt og sundt liv for ham.  

Durood-al-Ghauthiyyah  

ْعِدِن  َللُّٰهّمَ َصّلِ PَٰQ َسّيِِدنَا َو َمْوَالَنا ُمَحّمٍَد ّمَ  ا

لِٖ�  َو َباِرْك َو َسلِّْم الْ   ُجْوِد َوالَْحلَرِم َو ٰا

                                                           
1Det er tilladt at gøre Ithaal-as-Šawab til en levende muslim. Sayyiduna 

Saleh Ibn Dirham beretter: “Mens vi var på vores vej til Mekka for at 

udføre Hadj, stødte vi på en mand, som spurgte os, om der var en 

nærliggende landsby med navnet Ubulah. Vi svarede ja. Han spurgte så: 

’’Hvem af jer forsikrer mig, at han vil bede to eller fire rak'ah bøn i 
Masjid-al-'Ashar for mig og sige, at denne bøn er til Ithaal-as-Šawab for 

Abu Hurairah  َاهللاُ تَعَاٰىل ع  نْهُ ـَرِ(َ .  

(Den spørgende var Abu Hurairah    تَعَاٰىل  اُهللا نْهُ ـَع َرِ(َ  selv). (Mishkaat-Kitab-ul-

fitn, Bab-ul-Mala s. 468) 
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Påkaldelser til recitation efter Fajr og ’Asr bønnen 

Reciter følgende påkaldelse 10 gange efter Salah-tul-Fajr og 
salah-tul-'Asr uden at ændre føddernes position og uden at 
tale. 

 ُ ٰIّْيَك لَهٗ َالۤ  اِلَٰه اِّالَ ا لَُه الُْملُْك َولَُه الَْحْمُد ِبَيِدِہ   ط َوْحَدهٗ  َال َشِر

ٍء  قَِدْيٌر  1طالَْخْريُ  ُيْحِىيْ  َو ُيِمْيُت َو ُهَو O  PَٰQُِلّ  5َْ
 

Den der recitere denne vil blive beskyttet fra alle problemer, 
trængsler, Satan og ondskab. Og hans synder vil blive). 
tilgivet. Ingen andres gode gerninger ville kunne måle sig 
med hans. (Al Wazeefa-tul-kareema s. 25) 

Påkaldelser til recitation efter Fajr og Maghrib 

bønnen 

1. Reciter følgende påkaldelse syv gange efter Fajr og 
Maghrib bønnen. 

                                                           
1 Oversættelse: Der er ingen værdig for tilbedelse undtagen Allah Han er 
én, og Han har ingen partnere. Til Ham er suverænitet og til ham er al 

lovprisning. Og i hans magt ligger al godhed. Han giver liv og han giver 

død. og Han har magt over alt. 
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َللُّٰهّمَ اَِجْرِىنْ  ارِ ا  1  ِمَن الّنَ

Den der reciter denne påkaldelse for ham gør Helvede 
påkaldelsen: ''Oh Allah  ََوَجّل  ,Red ham fra mig." (Abu Dawud عَّزَ

Hadith 5080, side 354 bind 4)  

2. Den, der konsekvent reciter nedenstående fire 'adya 10 
gange dagligt efter Fajr bønnen (før solopgang) og efter 
Maghrib bønnen, vil opnå succes i alle sine tilladte 
påbegyndelser (opgaver), og hans fjender vil blive 
overvundet. 

 

و� &   إل  ه�
�� آل ��     �?ٰ@ ��   ۤ �إل j �E   آل

ٰ�Fهللا�   �\ �kۡس �    ح� ب� و�   ر� لۡت�   و�  ه�
��l و�� �ۡيه�   ت ل �m

ـۡر  ۡ)'�  ﴿�لۡع� ظ�  2 ﴾ ١٢٩ش�  �لۡع�

                                                           
1 Allah red mig fra Helvedes ild 

2 Oversættelse: Allah er tilstrækkeligt for mig, ingen er tilbedelses værdig 

undtagen Ham. Jeg har sat min lid til ham, og han er Ejer af 'Arsh. (Kanz-

ul-Iman) (Surah Taubah, vers 129) 
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ِحِمْنيَ َرِبّ     َْنَت  اَْرَحُم الّرٰ ّرُ َو ا ِىنَ الّضُ ْ  َمّسَ   1اَّىنِ
ْ   َمْغلُْوٌب    َرِبّ      2رْ ِص تَ انْ فَ    اِ ِىنّ

 

�ر�     ب ۡون�  �لد��
�� �و� ل �qۡم�p   و�  ي

ۡ
م�  �< ۡهز� ي�   3﴾  ٤٥﴿س�

Efter Fajr bønnen 

Den, der lige efter Fajr bønnen, siddende i samme stilling 
uden at ændre placeringen af sine fødder, gør Dhikr Ullah 
indtil solopgang og forsætter i næsten 20 minutter efter 
glimtet af den første solstråle, og derefter udfører 2 rak'ah 
frivillig bøn, opnår Thawab (belønning) for en Hadj og 
'Umrah. (Jami'-al-Tirmidhi, (Raqam 586, side 100 bind 2) 

Adhkaar til natten 

Definition på nat er i Islamisk retslære tidsrammen fra 

                                                           
1 Oversættelse: O min Rab Jeg er i pine, og Du er den Aller mest barmhjertige. 

2 Oversættelse: O min Rab! Jeg overmandet, tag gengældelse for mig 

3 Oversættelse: Nu fordrives denne folkemasse, og de vil vende om. (Kanz-

ul-Iman) (Surah Qamar, vers 45) 
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solnedgang til daggry. Det, der reciteres i denne periode, vil 
blive anset for at være reciteret i løbet af natten. F.eks. hvis 
en Wazifa er reciteret efter Maghrib, vil det blive anset for at 
være reciteret den nat. Hvis muligt bør følgende reciteres i 
løbet af natten.  

1. Surah Al-Mulk  �4ة� اْلم�ْل ْور�  Fortrinlighed af at recitere :س�
denne Surah er at man vil blive befriet for pine i graven. 
(Jami'-at-Tirmidhi (Raqam 2899, side 407, bind 4) 

2. Sura Yaseen  ة� يٰٓس ْور�  Fortrinligheden af recitation af :س�
denne Sura er at man vil blive tilgivet. (Shu'b-ul-Iman, 

(Raqam 2458, side 479, bind 2)  

3. Sura Al-Waq'ia  ة� �ع� ة� الْو�اق ْور�  Fortrinligheden af at recitere :س�
denne Sura er, at man vil være beskyttet mod sult. (Shu'b-

ul-Iman, Raqam 2497, side 491, bind 2) 

4. Sura Ad-Dukhaan  ان� خ� ة� الد: ْور�  Fortrinligheden af at recitere :س�
denne Sura er, at man vil vågne op om morgenen i en 
sådan tilstand, at 70.000 engle vil bede om tilgivelse for 
en. (Jami'-e-Tirmidhi, (Hadith 2897, side 406, bind 4) 
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Påkaldelser til recitation inden du skal sove 

1. Hvis man reciterer 'Ayat -ul- Kursi en gang, vil en Engel få 
til opgave at vogte over en og Satan vil ikke være i stand til 
at nærme sig en frem til morgenen. (Sahih Bukhari Hadith 2311, 

side 88, bind 3) Recitatorens hus samt de omkringliggende 
huse vil være beskyttet mod tyveri, spøgelser og jinnaat vil 
ikke komme ind i disse huse. (Al Wadhifah-tul-Karimah, side 18) 

2. Den, der reciterer Tasbeeh-Al-Fatimah om natten, vil 
vågne glad op om morgenen. Der er talrige andre fordele 
ved at recitere denne Tasbeeh. (Sahih Muslim Raqam 2728, 

side 351, bind 2) 

3. Reciter Surah Al-Faatihah og Sura Al-Ikhlaas en gang hver. 
(Rapporteret af Bazaz, Ref: Hasan Husain, side 36) 

4. Reciter Sura-Al-Baqarah 'Fra begyndelsen til ’Muflihoon 

Yahan word arabi men type kar den’ og derefter fra  
ۡول�  �ٰم�ن� �34��س�

til slutningen. (Shu'bul Imaan, Raqam 2413, side 464, bind 2) 

5. Reciter de sidste tre Ayaah af Surah Al-Kahaf fra  ذ�
�� � �ل ن� �ۡو�يۡ �� t �u

ٰ
ن� � . 

Hvis man reciterer disse Ayaah med den hensigt at vågne 
på et bestemt tidspunkt, vil man vågne op på det ønskede 
tidspunkt. (Darimi Hadith 3406, side 335, bind 2) 
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Surah Al-Kahfs sidste fire ayaat 

ۡوس�  ت� �لxۡ�yۡد� ن�ٰ �|�ۡ} ج� �ۡت ل �ان l ت�Pٰ �~ �� �لص�ٰ �� م� ع� �ۡو� و� t �u�ٰ يۡن� ذ�
�� ن�� �ل ��

 ۙ آلًإل﴿ �ز� آلًإل  ﴾١٠٧ن و� ا ح� ۡنه� �ۡبغ�ۡون� ع� �إل ي ا آل يۡن� ف�ۡيه� Pۡر� ﴾ ق� ١٠٨ٰخل�د� �Qۡل�ان� � l ۡو
�� ۡل ل

�ۡو  ل �Xۡ  و�
� � ل�ٰمت� ر�

� l  ۡنف�د�� Pۡر�   ق�ۡبل� ��ۡن  ت �Qۡل�د�  ف� �ن� �Xۡ  ل
� � ل�ٰمت� ر�

�
� �ـ� � ًد� ل د� م�

ًد� ﴿ د� ۡث��ٖ? م� اب�م� ۡئن� �   ﴾١٠٩ج� �X� � ��  \ �ۡو �� ۡم   ي ��� ۡثل ٌ�   م�� ��� �ا  ب   ��ن
ۤ
ا ن��م� ق�ۡل  ��

 ٌ?ٰ@ ۡم  �� ك� لٰـه� ��  
ۤ
ا ٌد   ��ن��م� �ح� �  ج و�� �ان� ي l ۡن� �

�
ۡل ـ� ۡعم� ب��ٖه  ف�لۡي� �ق�آء� ر� ۡو � ل ۡرج�

ًد�  ﴿ ب��ٖهۤ   ��ح� ة�   ر� اد� ب� ۡك  ب�ع� ���ۡ� �إل  ي �  آل Zًا   و� ا<� آلًإل   ص� م�  ﴾١١٠ع�

6. Hold hænderne oppe med begge håndflader spredte og 
reciter Surah Al-Ikhlaas, Al-Falaq og An-naas en gang 
hver, pust på håndfladerne og stryg derefter hænderne 
på hoved, ansigt, bryst, ryg og på kroppen så langt 
hænderne kan nå. Gør dette tre gange og du vil forblive 
beskyttet fra enhver lidelse. (Sahih Bukhari Hadith 6319, side 192, 

bind 7) 
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7. Afslut ved at recitere Surah-Al-Kaafirun. ( ۡون��x�y�ٰۡ�� ا ي��ه�
�
 Hvis (ق�ۡل ي�ا

der er behov for at tale, kan man tale, men man skal 
reciterer denne Surah igen. (Al Wadhifah-tul-Karimah, side 18) 

Til recitation når man står op om morgenen 

َلَْحْمُد  1اتََنا  َو  اِلَْيِ�  الّنُُشْورُ لِلِّٰ�  الَِّذْیۤ  اَْحَياَنا  بَْعَد  َما  اَمَ   ا
 

Den, der reciterer ovenstående påkaldelse, vil genopstå på 
Dommedagen i en sådan tilstand, at han vil glorificere Allah 
َوَجّلَ   (Sahih Bukhari Hadith 6312, side 190 bind 7) .عَّزَ

Tahajjud  

Når man sover efter udførelse 'Isha bønnen og vågner i løbet 
af natten før Subh-as-saadiq (daggry), selvom det er kort tid 
efter at man faldt i søvn, bør man udføre Wudu og bede 
mindst 2 rak'ah Nafl (frivillig) bøn. Denne bøn kaldes Tahajjud. 
Det er Sunnah, at udføre 8 rak'ah mens praksis af Mashaikh 
er at udføre 12 rak'ah. Med hensyn til recitation af den hellige 

                                                           
1 Oversættelse: Al lovprisning tilkommer Allah, der har givet os livet 

(vågenhed) efter døden (søvn), og vi skal vende tilbage til ham. 
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Koran i Tahajjud bønnen, er det ikke bestemte Surah der 
skal reciteres, man kan recitere de Surah man ønsker. De der 
har memoreret dele af Koranen, bør recitere det memorerede. 

De der har memoreret hele Koranen, bør recitere i Tahajjud 
bønnen således at de recitere hele Koranen indenfor en periode 
på 3 dage til 40 dage.  

Man kan også recitere Surah Al-Ikhlas ( ٌد �E ��ح� ٰ�Fهللا�و�   gange i 3 (ق�ۡل ه�
hver rak'ah og man vil opnå belønning for at have reciteret 
hele Koranen i hver rak'ah. 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ            .��َ ُ/ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ  َ-5� ا�4

Hvis man oplever hindringer …. 

Når man oplever forhindringer i sine tilladte indsatser, 
opnåelse af succes og/ellerfor at opnå beskyttelse fra fjender, 
bør følgende reciteres. 

;  ا�هللا� < يْك� ل�ـ� ْ= ر� � �+   1ال�

                                                           
1 Oversættelse: Allah er min Rabb, ingen er Hans partner. 
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Reciter det 874 gange med Durood elleve gange før og efter 
påkaldelsen. Reciter det dagligt indtil ønsket er opfyldt. Der 
er ikke krav om specifikt tidspunkt til recitation. Sid med 
foldede ben og vend ansigtet mod Kaba (bede retningen) og 
reciter i Wudu tilstand. Reciter samme påkaldelse utallige 
gange siddende, stående og gående i eller uden Wudu tilstand. 

@�ْيل� 1 �ْعم�  اْلو� B �ا اهللا� و�ن� Dْس�ح 

Reciter det 450 gange med Durood elleve gange før og efter 
påkaldelsen. Reciter dagligt indtil ønsket er opfyldt. Der er 
ingen krav om specifikt tidspunkt. Recitere denne påkaldelse i 
overflod, på tidspunkter hvor du føler angst.  

Recitere foregående påkaldelse 111 gange efter 'Isha’ bønnen 
med Durood elleve gange før og efter. De foregående tre 
Awraad (påkaldelser) er ikke kun afprøvede og holdbare men 
også meget enkle, man bør ikke være forsømmende i 

                                                           
1 Oversættelse: Allah er tilstrækkeligt for os, og hvilke fremragende værge 

Han er. (Kanz-ul-Iman) (Sura Aal-e-’Imran, vers 173) 
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recitation af disse. Når man har et behov, bør man recitere hver 
af de tre påkaldelser i det skrevne antal. Øg eller formindsk 
ikke antallet bevidst, en nøgle med for mange eller for få 
takker vil ikke passe i låsen og ikke åbne den. Reciter 
påkaldelserne dagligt i given rækkefølge indtil ønsket er 
opfyldt. Hvis der ikke er nogen specifik ønske, kan man recitere 
de to første invokationer hundrede gange dagligt med Durood 
tre gange før og efter. 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ            . ��َ/ُ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ  َ-5� ا�4

Recitation af Koranen 

Store Auliya ال  � ـَرِمحَُهُم  ـل املُبنيُه  har sagt, at recitation af Koranen 
utvivlsomt er en pålidelig kilde til at opnå opfyldelse af ønsker. 
Reciter dagligt så meget Koran, som du kan ærbødigt. Hvis du 
recitere med nedenstående som retningslinje, vil du opnå 
succes snart. Start recitation om fredagen, og afslut om 
torsdagen. 

Fredag: Fra Surah Fatihah  ة� �ح� ات ة� الْف� ْور�  Til slutningen af Surahس�

Al-Maidah  س� � ة �د� Òٓا ة� الم� ْور� . 
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Lørdag: Fra Surah An'aam  � ام �Bْع� ة� اْال ْور�  til slutningen af Surah س�

At-Taubah  ة��ْوب Kة� الت ْور�  .س�

Søndag: Fra Surah Yunus  �س� ة� ي�ْون ْور�  til slutningen af Surah س�

Maryam  �م�رْي ة� م� ْور�  .س�

Mandag: Fra Surah At-Taha  ة� ٰط ْور� �ٰ س�  til Surah Al-Qasas  ص� ص� ة� الْق� ْور�  .س�

Tirsdag: Fra Surah ' Ankabut  ب�ْوت��ْنك ة� الْع� ْور�  til slutningen af س�

Sura As-Saad  ة� ٓص ْور�  .س�

Onsdag: Fra Surah Az-Zumar til slutningen af  � ر ة� الز:م� ْور�  س�

Surah Ar-Rahmaan  ْحٰمن�Kة� الر ْور�  .س�

Torsdag: Fra Surah Waqi'ah  ة� �ع� اق ة� اْلو� ْور�  til slutningen af Surah س�
An-Naas  اس�Kة� الن ْور�  .س�

Reciter i afsondrethed, undgå at tale under recitation. For 
opnåelse af succes i hver ekspedition og enhver opgave, 
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betragtes recitation af komplet Koran 12 gange i træk som 
effektiv.  

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ       .��َ/ُ 

ٰ
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ٰ
1�2َ3َ ُ  َ-5� ا�4

Durood Ar-Radawiyyah 

ِّ َوٰالِٖ� َصPَّ اللُّٰ� Qَلَْيِ� َوَسلََّم  ّyِ ُالّ}َِىبِّ اْال PََQ �ُّٰالل َPّطَص 

 َصـلٰوةً  ّوََسَالًما Qَلَْيَك يَا  َرُسْوَل اللّٰ�ِ  

Reciter ovennævnte Durood efter Jum'ah bøn 100 gange 
stående med forsamlingen, hold hænderne foldede, vend 
ansigtet i retning af den velsignede by Medina. De Masaajid 
hvor der ikke bedes Jum'ah bøn, reciteres dette efter Fajr, 
Dhuhr og 'Asr bønnen om fredagen. Hvis man er alene et 
sted, bør man recitere denne Durood alene. Islamiske søstre 
reciterer denne Durood i deres hjem. Der er mange 
fortrinligheder i at recitere Durood & Salam, nogle få er 
præsenteret her. Når en muslim har kærlighed til den 
ophøjede Profet  َٖواٰلِه   ,َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ-َ  og betragter Ham som den 
med højere status end nogen anden på jorden, og holder sig 
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væk fra de, der håner og har vrede mod Ham   ٖاُهللا تَعَاٰىل ,َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ-َ  i 
hjertet, og reciterer Durood og Salam, vil han opnå utallige 
velsignelser. Nogle er nævnt nedenfor: 

17 Madani blomster vedrørende Salawaat wa salam  

1. Allah  ََوَجّل  ,sender 3000 gange barmhjertighed over den عَّزَ
der reciterer Durood. 

2. Allah  ََوَجّل  .sender 2000 Salam over ham عَّزَ

3. Fem tusinde gode gerninger bliver skrevet i hans bog af 
gerninger. 

4. Hans rang forhøjes 5000 gange. 

5. 5000 af hans synder bliver tilgivet. 

6. Der vil blive skrevet på hans pande, at han ikke er en 
hykler. 

7. Der vil blive skrevet på hans pande, at han er fri fra 
Helvedes ild. 

8. Allah  ََوَجّل  .vil stille ham med martyrerne på Dommedagen َعّزَ

9. Hans rigdom vil stige. 
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10. Hans børn og børnebørn vil stige i antal. 

11. Allah  ََوَجّل ّزَ  .vil give ham dominans over hans fjender عَ

12. Kærlighed til ham vil blive sået i folks hjerter. 

13. Han vil blive velsignet med synet af den elskede Nabi i 
sin drøm. 

14. Han vil dø med Imaan (tro) i behold. 

15. Den elskede Rasool  َٖواٰلِه   ,َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ-َ  vil give ham hånd 
på Dommedagen. 

16. Forbøn af den Noble Profet bliver wajib for ham. 

17. Allah  َو َجّلَ عَّزَ  vil blive så tilfreds med ham, at Han aldrig 
vil blive utilfreds med ham igen.  

Nødvendige instrukser 

1. Det er yderst nødvendigt for enhver voksen (kønsmoden) 
Islamisk bror og søster, som er ved sine fulde fem, at bede 
de fem daglige obligatoriske bønner. For mænd er det 
Wajib at bede med Jama'ah i Masjid. Den, der forsømmer 
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sine bønner, er som et portræt, udadtil ser han ud som 
et menneske, men udfører ikke handlingerne. Husk! En 
forsømmende er ikke kun den, der aldrig beder men 
også den, der bevidst undlader bare en bøn. At forsømme 
sin bøn pga. job, beskæftigelse, handel eller anden form 
for travlhed er utaknemmelighed og totalt tåbelighed. 
Ingen arbejdsgiver (selv en ikke-muslim) må ikke forhindre 
sine medarbejdere i at bede. Hvis arbejdsgiveren ikke 
tillader de ansatte at bede, må man opsige arbejdet da 
beskæftigelse et sådant sted er absolut Haram. Husk! Intet 
levebrød kan medføre velsignelser, når man forsømmer 
bøn. Levebrød er under Allahs  َوََجّل  magt og det er Ham َعّزَ
der har påbudt bønnen. Den der forsømmer bøn inviterer 
Allahs  ََوَجّل   .vrede عَّزَ

ٰ
1�2َ3َ ِ 2َِ��ُذ �4�ِ6

ۡ
 َوا7

2. Lav en omhyggelig vurdering af antallet af mistede 
bønner, tæller man flere end man rent faktisk har 
mistet, er der ingen skade i det, men man bør ikke tælle 
for lidt. Udfør alle de mistede bønner gradvist men på 
så kort tid som muligt. Man bør ikke være doven, da 
ens dødstidspunkt ikke er kendt. Ingen frivillig (Nafl) 
tilbedelse er accepteret så længe, man ikke har bedt alle 
obligatoriske bønner. Når man begynder at bede sine 
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Qadah bønner, bør man gøre intention således: "Jeg gør 
intention om at bede den allerførste Fajr bøn jeg har 
mistet." Gør intention på denne måde hver gang der 
bedes en Qadah bøn. Da man kun skal bede Fard og 
Witr i Qadah er det i alt 20 Raka’a bøn pr. dag, man skylder.  

3. Ligeledes skal man faste alle de dage man skylder af 
Ramadan måned inden ankomsten af den næste Ramadan 
måned. I en velsignet Hadith kan man læse, at ens faste 
ikke accepteres så længe man ikke har fastet de dage man 
skylder fra forrige år.  

4. De, der besidder rigdom i det omfang, at de er ’Saahib-
an-nisaab’ (islamisk term for den der er forpligtet til at 
betale Zakah) skal betale Zakah i henhold til Zakah 
reglerne. I tilfælde af at man ikke har betalt Zakah i 
mange år, skal man beregne den samlede mængde af 
ubetalt Zakah og betale den omgående. Forsinkelse i 
betaling af Zakah efter slutningen af et (måne-kalender) 
år er synd. Zakah kan også betales i små mængder fra 
begyndelsen af året. I sådant tilfælde skal man lave 
beregning for at sikre, at man betaler det fulde beløb af 
Zakah inden året er omme. Hvis man betaler mere end 
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det påbudte et år, kan overskydende beløb fratrækkes 
Zakah beløbet det næste år. 

5. Hadj er obligatorisk for den der er i stand til at udføre 
det. Allah siger i Surah Aal-e-'Imraan, Ayah 97, med 
hensyn til forpligtelsen til Hadj: 

ۡيآلًإل & و�  ب� �ۡيه�  س� ل اع�   �� ط� ن�  �ۡست� ۡيت�  م� �  �لۡب� �� اس� ح� �� �لن�� � �m �E
ٰ�F� و�  هللا

﴿   ��ۡ� �م� ن�  �لٰۡعل \�ٌ  ع� ��
�  �هللا�Eٰ�F   غ� ن� �ا� �x�y   ف ۡن    ك�  1﴾٩٧م�

Vores elskede og velsignede Profet  َٖواٰلِه   اُهللا تَعَاٰىل ,َلَيِْه َوَسلَّم َصّ-َ  sagde (om 
en, der ikke udfører Hadj på trods af, at det er blevet 
obligatorisk for ham): "Det har ingen betydning om han så 
dør som en Jøde eller kristen." (Må Allah  ََوَجّل  (forbyde det عَّزَ
(Jami'-at-Tirmidi, Hadith 812, side 219 bind 2) 

6. Afstå fra at lyve, misbruge, bagtale og at begå hor, 
grusomhed, falskneri, pral, arrogance, efterligning af 
syndere, barbering af skæg eller trimning af det så det 
bliver mindre end en knytnæve længde, vedtagelse af 

                                                           
1 Og for Allah skal menneskene udføre Hadj (pilgrimsrejse), de der finder 
midler til det. Og de som benægter, så er Allah uafhængig af hele verden. 
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udsigterne for overtrædere, at se film og serier, at lytte til 
musik og alle andre dårlige handlinger. Den, der adlyder 
Allah  ََوَجّل  اُهللا تَعَاٰىل ,َلَيِْه َواٰلِهٖ  og Hans elskede Profet عَّزَ َوَسلَّم َصّ-َ , ham har 
Allah  ََوَجّل  اهللاُ تَعَاٰىل ,َلَيِْه وَاٰلِهٖ َص  og Hans Profet عَّزَ َوَسلَّم ّ-َ  lovet Paradis. 

Påmindelse 

Yaad daari ke waqt-e-zadaan tu 

Hama khandaan badand o tu giryan 

Aan chunaan zee ke waqt-e-murdan tu 

Hama giryan shawand o tu khandaan 
 

� Islamiske brødre og søstre! Husk! Da I blev født, smilte 
alle, men I græd. Lev livet sådan at alle er kede af det ved 
Jeres bortgang, men I smilende. Hvis I græder oprigtigt i 
ihukommelse af Allah  ََوَجّل  og Jeres hjerter er i sorg over َعّزَ
at være langt fra den Elskede Profet  َ,   تَعَاٰىل  اُهللا  َواٰلِهٖ َصّ-َ َوَسلَّم لَيِْه , så 
vil I afgjort være smilende på tidspunkt af Jeres bortgang, 
når I får synet af vores Elskede Profet  َٖواٰلِه   تَعَاٰىل ,َلَيِْه  اهللاُ َوَسلَّم َصّ-َ  og 
alle andre vil være i sorg over Jeres afrejse fra verden. 

� Kære Islamiske brødre og søstre! Husk det løfte I lavet 
med Allah via denne synder. Gør Du'a for mig om, at 
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jeg altid overholder alle de guddommelige befalinger 
med oprigtighed og handler efter Sunnah hele mit liv. 

 
ٓ
ِ:9ۡ ا

َ ۡ
ِ ا! ّ<ِ

ُ �2َ3َ ِ:9ۡ ِ?َ�هِ ا=�  َ-5� ا�4
ٰ
ۡ�@ِ َوا

َ
��َ 

ٰ
1 Aِٖ �

�
�Bََو 

� Oh islamiske brødre og søstre! I har lovet at holde Jer til 
læren af 'Ahl-al-Sunnah-wa al-jama'ah’ og at afstå fra 
selskab af enhver der går i mod. Forbliv standhaftigt på 
Jeres løfte.  

إل   و�  �� 
�� آل ��    � �ن� ۡو ت م� ـ� �إل   ت ۡون�    ﴿ف�آل ۡسل�م�  1﴾١٣٢نۡ¢�ۡ'    م��

� O islamiske brødre og søstre! Husk, at I har lovet at 
udføre bøn, faste og opfylde alle andre forpligtelser i 
overensstemmelse med Shari’a og at afstå fra synd. Må 
Allah  ََوَجّل  gøre det muligt for Jer at holde Jeres løfte! At عَّزَ
bryde et løfte er Haram og en ekstrem ond handling. 
Opfyldelse af et løfte er obligatorisk selv når lavet med en 

almindelig person. Dette løfte er lavet med Allah  ََوَجّل   .عَّزَ

                                                           
1 Oversættelse: Så dø ikke, men som muslim. (Sura Al-Baqarah, vers 132) 
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� Islamiske brødre og søstre! Husk Jeres død. Hvis man 
husker den, vil man holde sig fra ødelæggelse, og ens tro 
vil være sikret, og man vil du blive velsignet med 
standhaftighed til at handle efter Sunnah og afstå fra at 
begå synder.  

� O islamiske brødre! Forbliv vågne i dag, så I kan sove 
med fred, beskyttelse og komfort efter døden. Englen vil 

sige til Jer:  لۡ¥�¤�ۡوس��ة�  ۡوم� ن� �ۡم ك�  Betydning: Sov som en brud    ن

� Oh islamiske brødre og søstre! I må ikke falde for 
verden. Overdreven fascination af verden vil gøre Jer 
forsømmelige over for Jeres Skaber. Verden er et andet 

navn for forglemmelse af Allah  ََوَجّل   .َعّزَ

Stol ikke på den illoyale verden.  

Døden er i hælene på Jer. 
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Islamiske Søstre! Vær opmærksomme  
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Kære Islamiske søstre! Det er obligatorisk for Jer at erhverve 
nødvendig viden om menstruation. Læs selv anden del af 
"Bahar-ash-Shari'ah" eller bed en anden søster om at læse det 
for Jer. For at lære de nødvendige regler om Pardah (islamisk 
tilsløring) bør I læse "Pardy ke bary men suwal jawab’’. 

Sayyidatuna Umm-as-Salamah اُهللا تَعَاٰىل عَنْهَا   beretter: Sayyidatuna َرِ(َ
Maimunah og jeg var til stede hos den elskede Rasool 

 َواٰلِهٖ   اُهللا تَعَاٰىل ,َلَيِْه وََسلَّم َصّ-َ  og 'Abdullah Bin Umm-e-Maktum  اُهللا تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَرِ(َ  
(en ikke-seende Sahabi) ankom.Den elskede Rasool 

 َواٰلِهٖ   ,َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ-َ  bad os om at tage slør på. Jeg sagde: "Oh 
Allahs Profet  َٖواٰلِه   ,َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ-َ  Han er blind og vil ikke være i 
stand til at se os. Den elskede Rasool  ٖاُهللا تَعَاٰىل ,َلَيِْه وَاٰلِه  وََسلَّم َصّ-َ  svarede Er 
du også ikke- seende? Vil du heller ikke være i stand til at se 
ham?’ (Jami'-at-Tirmidi, (Hadith nr 2787, bind 4, side 356) 

Kære Islamiske søstre! Denne fortælling præcisere, at ligesom 
det er obligatorisk for en mand ikke at se Ghayr mahram 
kvinder, skal kvinder også undgå at se Ghayr mahram mænd. 
Der er dog en lille forskel på om det er en mand, som kigger 
på en Ghayr Mahram kvinde eller om det er en kvinde, der 
kigger på en Ghayr mahram mand. Denne er følgende: Hvis 
kvinden er sikker på, at hun ikke vil føle lyst, når hun kigger 
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på en mand, er der ingen skade i at hun ser, men hvis hun har 
sine tvivl om hvorvidt hun vil føle lyst eller ej, skal hun 
undgå at se ham. (Alimgiri s. 327 bind 5) 

'�ِۡ(َ
ۡ
 ا(

َ
ۡ+ا َ*

,
�-َ            .��َ/ُ 

ٰ
*َ 

ٰ
1�2َ3َ ُ  َ-5� ا�4

4 Madani blomster for islamiske søstre 

1. En kvinde må hverken røre ved en ikke-Mahram eller 
give ham hånden. Hun må heller ikke kysse sin 
Murshids hånd.   

2. En kvinde bør efter at have redt hår ikke smide håret fra 
hårbørsten et sted, hvor Ikke-Mahram mænd kan se 
dem.  

3. Det er påbudt at tildække sig overfor sine fætre (for 
kvinder) og kusiner (for mænd). Manglende tildækning 
over for ens sviger bror (mands bror) (for kvinder) og 
svigerinde (brors kone) (for mænd) er en årsag til 
ødelæggelse. (Mirah)  
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4. Islamiske søstre bør ikke sidde på terrasser uden for 
huset, de bør heller ikke stå i vinduerne, da disse 
handlinger kan åbne døre til synd. 
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Dawat-e-Islami 

Kære Islamiske brødre og søstre! Dawat-e-Islami er en ikke 
politisk organisation, der prædiker Koran og Sunnah. I bør 
samarbejde med denne organisation både fysisk, hjerteligt og 
økonomisk. I bør anstrenge Jer for at deltage i Dawat-e-
Islamis ugentlige Ijtima' (forsamlinger). I bør ligeledes deltage 
i forsamlinger hvor der gives Dars fra "Faizan-e-Sunnah". De 
steder, hvor der endnu ikke gives Dars, bør I lave aftaler for 
daglige Dars. Alle Islamiske brødre rådes til at rejse med 
Madani Qafilah (Sunnah inspirerende udflugter) mindst tre 
dage om måneden. 
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Tawarikh-e-A’ras wa-Madfan Sharif 

S# Names Wiṣāl Shrine 

1. The Beloved Rasūl      12 Rabī’-ul-Awwal 11 
AH 

Madīnaĥ 
Sharīf 

2. Ḥaḍrat ‘Alī �َم الـلـ ۡـَکـِريۡم هُ تَـعَـاٰىل َوۡجـهَـ هُ کَـّرَ ال  21 Ramaḍān 40 AH Najaf Sharīf 

3. Ḥaḍrat Imām Ḥussaīn  ُاُهللا تََعاٰىل َعنْه   Muḥarram 61 AH 10 َرِ(َ
Karbalā 
Mu’allā 

4 Ḥaḍrat Imām Zain-ul-‘Ābidīn 

 اُهللا تََعاٰىل َعنْهُ    َرِ(َ
18 Muḥarram 94 A.H. 

Madīnaĥ 

Sharīf 

5. Ḥaḍrat Imām Bāqir  ُاُهللا تََعاٰىل َعنْه   “ Żul-Ḥijjaĥ114 AH 7 َرِ(َ

6. Ḥaḍrat Imām Ja’far Ṣādiq  ُاُهللا تََعاٰىل عَنْه   “ Rajab 148 AH 15 َرِ(َ

7. Ḥaḍrat Imām Kāẓim  ُاُهللا تَعَاٰىل َعنْه   Rajab 184 AH 5 َرِ(َ
Baghdād 
Sharīf 

8. Ḥaḍrat Imām ‘Alī Razā  ُاُهللا َتَعاٰىل َعنْه   Ramaḍān 202 AH 21 َرِ(َ
Mashĥad 
Sharīf 

9. Ḥaḍrat Ma’rūf Karkhī  ُاُهللا تَعَاٰىل عَنْه   Muḥarram 200 AH 2 َرِ(َ
Baghdād  

Sharīf 

10. Ḥaḍrat Imām Sarrī Saqṭī 

 اُهللا تََعاٰىل َعنْهُ    “ Ramaḍān 253 AH 13  َرِ(َ

11. Ḥaḍrat Imām Junaīd Baghdādī 

 اُهللا تَعَاٰىل عَنْهُ   َرِ(َ

27 Rajab, 297/298/299 
AH “ 

12. Ḥaḍrat Imām Abū  Bakr Shiblī 

 اُهللا تََعاٰىل َعنْهُ    َرِ(َ
27 Żul-Ḥijjaĥ 334 AH “ 

13. Ḥaḍrat Imām Shaykh ‘Abdul Wāḥid 

 اُهللا تَعَاٰىل عَنْهُ    َرِ(َ

26 Jamad-ul-Akhir 425 
AH “ 

www.dawateislami.net



SHAJARAH-E-'ATTARİYYAH 
 

41 

14. Ḥaḍrat Imām Abul Farah Tarṭūsī 

 اُهللا تََعاٰىل َعنْهُ    َرِ(َ
3 Sha’bān 447 AH “ 

15. Ḥaḍrat Imām Abul  Ḥasan 

Ĥikārī  ُاُهللا تَعَاٰىل َعنْه   َرِ(َ
1 Muḥarram 486 AH “ 

16. Ḥaḍrat Imām Abu Sa’īd 

Makhzūmī  ُاُهللا تََعاٰىل عَنْه   َرِ(َ
7 Sha’bān 513 AH “ 

17. Ḥaḍrat Ghauš-e-A’ẓam  ُاُهللا َتَعاٰىل َعنْه   Rabi-ul-Āakhir 582 11 َرِ(َ
AH “ 

18. Ḥaḍrat Sayyid ‘Abdul Razzāq 

 اُهللا تَعَاٰىل عَنْهُ   َرِ(َ
6 Shawwāl 623 AH “ 

19. Ḥaḍrat Abu Ṣāliḥ  ُاُهللا تََعاٰىل َعنْه   “ Rajab 632 AH 27 َرِ(َ

20. Ḥaḍrat Muḥī-ud-Dīn  ُاُهللا تَعَاٰىل َعنْه   Rabī’-ul-Awwal 656 22 َرِ(َ
AH “ 

21. Ḥaḍrat Sayyid ‘Alī Baghdādī 

 اُهللا تََعاٰىل َعنْهُ    َرِ(َ
23 Shawwāl 739 AH “ 

22. Ḥaḍrat Sayyid Mūsā  ُاُهللا َتَعاٰىل َعنْه   “ Rajab 763 AH 13 َرِ(َ

23. Ḥaḍrat Sayyid Ḥasan  َُتَعاٰىل َعنْه   اهللاُ  “ Ṣafar 781 AH 26 َرِ(َ

24. Ḥaḍrat Sayyid Aḥmad Jīlānī 

 اُهللا تَعَاٰىل عَنْهُ   َرِ(َ
19 Muḥarram 853 AH “ 

25. Ḥaḍrat Sheikh Baĥā-ud-Dīn  

 اُهللا تَعَاٰىل عَنْهُ   َرِ(َ
11 Żul-Ḥijjaĥ 921 AH 

Ḥaīderābād 
Dakan 

26. Ḥaḍrat Ibrāĥīm Aīrjī  ُتََعاٰىل َعنْه   اهللاُ  Rabī’-ul-Āakhir 15 َرِ(َ

 953/940 AH 
Deĥlī 

27. Ḥaḍrat Niżām-ud-Dīn 

Bĥikārī  ُاُهللا تََعاٰىل َعنْه   َرِ(َ
9 Żīqa’daĥ 981 AH 

Kākūrī 
Sharīf 
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28. Ḥaḍrat Qāḍī Ziā-ud-Dīn Ma’rūf 

Bajyā  ُاُهللا َتَعاٰىل َعنْه   َرِ(َ
22 Rajab 989 AH Lakĥnow 

29. Ḥaḍrat Sheikh Jamāl-ud-Dīn 

Auliyā  ُاُهللا َتَعاٰىل َعنْه   Shawwāl 1047 AH 1 َرِ(َ

Kořā 
Jahānābād 

District 
Fataḥpūrī 

30. Ḥaḍrat Sayyid  Muḥammad 

Kālpūvī   ُاُهللا تَعَاٰىل َعنْه  َرِ(َ  
6 Sha’bān 1071/1030 AH Kālpī Sharīf 

31. Ḥaḍrat Sayyid Aḥmad 

Kālpūvī  ُاُهللا تََعاٰىل َعنْه   َرِ(َ
19 Ṣafar 1084 AH Kālpī Sharīf 

32. Ḥaḍrat Sayyid Faḍlullāĥ 

 اُهللا تََعاٰىل َعنْهُ    َرِ(َ
14 Żīqa’daĥ 1111 AH “ 

33. Ḥaḍrat Sayyid Āal-e- Barakāt 

 اُهللا تَعَاٰىل عَنْهُ   َرِ(َ
10 Muḥarram 1142 AH 

Mārĥaraĥ 
Maẓĥar 

34. Ḥaḍrat Sayyid 

Āal-e- Muḥammad  ُاُهللا تَعَاٰىل َعنْه   َرِ(َ
16 Ramaḍān 1164 AH “ 

35. Ḥaḍrat Sayyid Shāĥ Ḥamzaĥ 

 اُهللا تََعاٰىل َعنْهُ    َرِ(َ
14 Ramaḍān 1198 AH “ 

36. Ḥaḍrat Sayyid Āal-e-Aḥmad 

Acĥay Miān  ُاُهللا تََعاٰىل َعنْه   َرِ(َ

17 Rabī’-ul-Awwal 1225 
AH “ 

37. Ḥaḍrat Sayyid Shāĥ 

Āal-e-Rasūl  ُاُهللا تََعاٰىل َعنْه   َرِ(َ
18 Żul-Ḥijjaĥ 1296 AH “ 

38. Ḥaḍrat Imām Aḥmad Razā 

Khān  ُاُهللا َتَعاٰىل َعنْه   َرِ(َ
25 Ṣafar 1340 AH 

Bareilly 
Sharīf 

39. Ḥaḍrat Sheikh Ziā-ud- Dīn  

Madanī  ُاُهللا َتَعاٰىل َعنْه   َرِ(َ
4 Żul-Ḥijjaĥ 1401 AH 

Madīnaĥ 
Sharīf 

40. Ḥaḍrat Maulānā ‘Abdus Salām 

Qādirī  ُة اِهللا تَعَاٰىل ,َلَيْه  َرْمحَ
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Dgen storslåede Shajarah 

Yā Ilāĥī raḥm farmā Muṣṭafā1 kay wāsṭay 

Yā Rasūlullāĥ karam kījiyay Khudā kay wāsṭay 

Mushkilayn ḥal kar Shaĥ-e-Mushkil Kushā2 kay wāsṭay 

Kar balāayn rad Shaĥīd-e-Karbalā3 kay wāsṭay 

Sayyid-e-Sajjād4 kay Ṣadqay may Sājid rakĥ mujĥay 

‘Ilm-e-Ḥaq day Bāqiray5 ‘Ilm-e-Ĥudā kay wāsṭay 

Ṣidq-e-Ṣādiq6 kā Taṣadduq Ṣād-e-Qul Islam kar 

Bay Ghaḍab Rāḍī ĥo Kāẓim7 aur Razā8 kay wāsṭay 

Baĥray Ma’rūf 9-o-Sarī10 Ma’rūf day bay khud sarī 

Jund-e-Ḥaq may gin Junaīd11-e-bā Ṣafā kay wāsṭay 

Baĥray Shiblī12 Shaīr-e-Ḥaq dunyā kay kuttūn se bachā 

Aīk kā rakĥ ‘Abd-e-Wāḥid13 bay riyā kay wāsṭay 
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Būl Faraḥ14 kā Ṣadqāĥ kar gham ko faraḥ day Ḥusn-o-Sa’d 

Būl Ḥasan15 aūr Bū Sa’īd16-e-Sa’d-e-Zā kay wāsṭay 

Qādirī kar Qādirī rakĥ Qādirīyūn mayn uṫĥā 

Qadr-e-‘Abdul Qādir17-e-Qudrat numā kay wāsṭay 

Aḥsanallāĥ-o-laĥum Rizqan1 se day Rizq-e-Ḥasan 

Bandaĥ-e-Razzāq Tāj-ul-Aṣfiyā18 kay wāsṭay 

Naṣrābī Ṣāleḥ19 kā Ṣadqāĥ Sāleḥ-o-Manṣūr rakĥ 

Day Ḥayāt-e-Dīn Moḥayyī 20 jānfizā kay wāsṭay 

Ṭūr-e-‘Irfān-o-‘Uluwwū Ḥamd-o-Ḥusnā-o-Baĥā 

Day ‘Alī 21 Mūsā22 Ḥasan23 Aḥmad24 Baĥā25 kay wāsṭay 

Baĥray Ibrāĥīm26 mujĥ par Nār-e-gham gulzār kar 

Bĥīk day Dātā Bĥikārī27 bādshāĥ kay wāsṭay 

                                                           
1 Dvs. Allah  ََوَجّل  skænkede ham god Rizq (levebrød) َعّزَ
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Khānaĥ-e-dil ko ziā day rū-e-īmān ko jamāl 

Shaĥ-e-Ziā28 Maulā Jamāl-ul-Auliyā29 kay wāsṭay 

Day Muḥammad30 kay liye rūzī kar Aḥmad31 kay liye 

Khuwān-e-Faḍl-u-llāĥ32 se Ḥissaĥ gadā kay wāsṭay 

Dīn-o-dunyā kī mujĥay barakāt day barakāt se 

‘Ishq-e-Ḥaq day ‘ishqī ‘Ishq33-e-Intimā1 kay wāsṭay 

Ḥubb-e-Aĥl-e-Baīt day Āal-e-Muḥammad34 kay liye 

Kar Shaĥīd-e-‘ishq Ḥamzaĥ35 peshwā kay wāsṭay 

Dil ko acĥā tan ko sutĥrā jān ko pur nūr kar 

Acĥay36 Piyār-e-Shams-e-Dīn Badr-ul-‘ulā kay wāsṭay 

Do jaĥan mayn Khādim-e-Āal-e-Rasūlullāĥ kar 

Ḥaḍrat-e-Āal-e-Rasūl37-e-Muqtadā kay wāsṭay 

                                                           
1 Dvs. De der har tilknytning til Ishq (kærlighed). 
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Kar ‘Aṭā Aḥmad Razā-e-Aḥmad-e-mursal mujĥay 

Meray Maulā Ḥaḍrat-e-Aḥmad Razā38 kay wāsṭay 

Pur ziā kar sab kā cheĥrā Ḥashr mayn ae kibriyā 

Shaĥ-e-Ziā-ud-Dīn39 Pīr-e-bā Ṣafā kay wāsṭay 

Aḥyinā fid-Dīn-e-wad dunyā Salām-um-bis-Salām1 

Qādirī ‘Abdus Salām40 ‘Abd-e-Razā kay wāsṭay 

 ‘Ishq-e-Aḥmad mayn ‘Aṭā kar chashm-e-tar Soz-e-Jigar 

Yā Khudā Ilyās41 ko Aḥmad Razā kay wāsṭay 

Ṣadqāĥ in A’yān kā day cheĥ ‘aīn ‘izz-o-‘ilm-o-‘Amal 

‘Afwū ‘Irfān ‘Āfiyat mujĥ bay Nawā kay wāsṭay 
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1 Skænk os fred i deen o dunya. 
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Oh Allah  ََوَجّل  Velsign min islamiske bror/ Islamiske søster عَّزَ
ved disse ’Auliya sådan at hans/hendes hjerte altid mindes 
Madinah. 

Navn: _______________________________________ 

Qadiri Radawi ’Attari/ Qadiriyya Radawiyya Attariyya  
 

Søn/datter af: _________________________________  

Adresse: _____________________________________ 
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Datoer for bortgang og begravelsessted for Mashaikh af 
Silsilah Al-Qadiriyyah Ar-Radawiyyah Al-’Attariyyah 

Navn Bortgang Begravelsessted 
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