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Du’ā for å lese en bok  
 

Les følgende Du’a (bønn) før du leser en religiøs bok eller 

islamsk leksjon, og du vil هـاِْن شَ�آءَال�ـ َوَجّلَ  ل َعّزَ  huske det du har lest 
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OVERSETTELSE 

Yā Allāĥ  ََوَجّل  Åpne døren av kunnskap og visdom for oss, og !عَّزَ
send Barmhjertighet over oss! O den mest Mektige og Ærede! 

 (Al-Mustaṭraf, vol. 1, s. 40) 

 

Husk: Resiter Ṣalāt-‘alan-Nabī � en gang før og etter Du’a 
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Elvens kall*
 

Uansett hva shaytan gjør for å forhindre deg fra å lese dette 

heftet, bør du lese heftet i sin helhet. Du vil هـاِْن شَ�آءَال�َوَجّلَ  لـ َعّزَ  føle en 
Madani transformasjon i deg selv. 

En krone av perler 

Det er berettet i boka Al-Qaul-ul-Badī’ at en av beboerne i Shiraz 
så Sayyidunā Abul ‘Abbās Aḥmad bin Manṣūr َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل $َلَيْه i sin 
drøm. Sayyiduna Abul Abbas Ahmad bin Manṣūr َلَيْه$   تَعَاٰىل  اِهللا  َرْمحَُة
stod ved Mihrab til hovedmoskeen i Shiraz og hadde på seg en 
krone laget av perler og var kledd i klær fra Jannah. Mannen 
som drømte spurte; «Hva slags behandling fikk du (hos Allah 
َوَجّلَ   «?(عَّزَ

                                                           
*Ameer Aĥl-e-Sunnat  بَ ـدَاَم  ْ ـُه ـاُت ـَرَك ـ ْت  ال ِ ـعَ ـُم َ ـال هـي  holdt denne talen via telefon fra Sharjah for 
islamske brødre i byen Multan (Madīnat-ul-Auliyā) på den 17. Jumādil Šānī, 1418 (20 
September, 1997). Talen presenteres i skriftlig form med nødvendige endringer og 
tillegg.  
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Sayyiduna Ahmad bin Mansur َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل $َلَيْه svarte: «Jeg pleide å 
resitere Durood Shareef i overflod, og denne handlingen førte 
til min frelse. Allah  َو َجّلَ عَّزَ  tilga mine synder og lot meg entre 
Jannah i ført en krone av perler». (Al-Qaul-ul-Badī’, s. 254) 

 َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ ِ, ۡ�-            ُ 0 َ+/� ا.� ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ  

Kjære islamske brødre! Hadhrat Sayyiduna Ka’b-ul-Ahbar    
   اِهللا  $َلَيْهَرْمحَُة تَعَاٰىل  var en stor Tabi'i helgen. Før han (َلَيْه$   تَعَاٰىل  اِهللا  (َرْمحَُة

konverterte til islam var han en anerkjent jødisk lærd. Sayyiduna 
Ka'b-ul-Ahbar َلَيْه$   اِهللا تَعَاٰىل  beretter følgende historie: En mann َرْمحَُة
fra Bani Israel (folket av Israel) som tidligere hadde gjort 
taubah (angret oppriktig og søkt tilgivelse hos Allah  ََوَجّل  for عَّزَ
sine synder) begikk utroskap på nytt. Deretter dro han til en 
elv for å utføre ghusl (rituell renselse).  

Da han var nede i vannet, hørte han elvens kall: «Føler du ikke 
skam? Gjorde du ikke taubah og lovte deg selv å ikke gjenta 
denne synden?». Da mannen hørte dette, begynte han å skjelve 
av frykt og løp vekk fra elven. Mens han løp skrek han følgende; 
«Fra nå av vil jeg aldri være ulydig mot Allah  ََوَجّل  Gråtende .«عَّزَ
fortsatte han å løpe helt til han nådde et fjell, hvor han så tolv 
fromme menn som var opptatt med å tilbe Allah  ََوَجّل  Han .عَّزَ
bestemte seg for å slutte seg til dem og tilbe Allah  ََوجَّل  .han også عَّزَ
Etter en stund ble det matmangel på dette stedet, og de bestemte 
seg for å gå mot byen for å finne mat. På vei mot byen passerte 
mennene tilfeldigvis den samme elven som mannen tidligere 
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hadde rømt i fra. Mannen begynte å skjelve av frykt og sa: «Jeg kan 
ikke gå mot denne elven, da det er noen der som kjenner til mine 
synder. Det blir flaut å konfrontere den igjen». Han stoppet opp, 
mens de resterende mennene fortsatte sin ferd mot elven. Da de 
nærmet seg elven, hørte de elvens kall; «Oh rettskafne menn! 
Hvor er deres følgesvenn?» De svarte «Han sier det er noen her 
som kjenner til syndene hans. Han mener det er flaut å treffe på 
vedkommende igjen» Elven svarte: ا  َوَجّلَ هللا ُسبْٰحَن عَّزَ  hvis en av deres 
kjære sårer dere, men senere angrer på sine handlinger, spør deg 
om tilgivelse og deretter forlater den dårlige vanen. Vil dere ikke 
da tilgi vedkommende? Deres følgesvenn har angret oppriktig og 
bestemt seg for å utføre gode gjerninger. Han har dermed 
gjenforent seg med sin Skaper Allah  ََوَجّل  Ta han med hit og .عَّزَ
alle dere kan fortsette med tilbedelse her like ved elven». De ga 
mannen denne gledelige nyheten, og fortsatte med tilbedelse 
ved elven. Etter en stund døde denne mannen.  

Da mannen døde, sa elven: «Oh rettskafne menn! Gi han ghusl 
(rituell renselse) med vannet mitt og begrav han like ved meg, 
slik at han på dommens dag blir gjenopplivet fra dette stedet».  
De gjorde slik de ble bedt om og begravde mannen like ved 
elven. Etter å ha tilbedt Allah  ََوَجّل  sovnet de like ved graven til ,عَّزَ
mannen. De hadde tenkt å fortsette ferden videre morgenen etter, 
men når de våknet så de tolv sypress-trær (eviggrønt nåletre av 
slekten Cupressus) rundt graven. De innså at Allah  ََوَجّل  skapte عَّزَ
disse trærne for dem, og at Han  ََوَجّل  ønsket at de skulle forbli der عَّزَ
under trærnes skygge.  
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De forble der tilbedende resten av sine liv. Hver gang en av dem 
døde, ble han begravd like ved graven til mannen fra Bani Israel. 
De fromme mennene gikk bort én etter én, og samtlige ble begravd 
like ved den mannen. Bani-Israel pleide å besøke deres velsignede 
grav for å oppnå velsignelser. (Kitabut Tawwabeen side 90) 

Måtte Allah  ََوجَّل  vise sin Barmhjertighet mot Dem, og med Deres عَّزَ
velsignelser tilgi oss uten regnskap.  

 
ٰ
   ِ>َ�هِ ا:�9ِِّ 7ۡ 6ِ ا

َ ۡ
ُ  7ۡ 6ِ ا! � ا/ َ  َص0َّ ِ  يۡهِ تَعَاٰىل $َل  َوَسلَّم ٖهَواٰل

 َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ ِ, ۡ� ُ 0 -           َ+/� ا.� ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ  

Allah  ََوَجّل  ser oss عَّزَ

Kjære islamske brødre! Så dere hvor Barmhjertig og Nådig Allah 
َوَجّلَ  َوَجّلَ  er. Allah عَّزَ  .er tilfreds med enhver som angrer oppriktig عَّزَ
Historien lærer oss også at en synder vil aldri være i stand til å 
gjemme seg fra Allah  ََوَجّل َوَجّلَ  Han .عَّزَ  er Altseende. Vi lærer عَّزَ
videre at de troende fra tidligere Ummah hadde også som vane å 
besøke gravplassene til våre fromme forfedre. 

Be kontinuerlig om tilgivelse 

Kjære Islamske brødre! Når en person synder, bør vedkommende 
angre og be om tilgivelse fra Allah  ََوَجّل  øyeblikkelig. Begår han عَّزَ
den syndige handlingen en gang til, bør han angre oppriktig nok en 
gang. En bør aldri miste håpet om Allah  َعَّزََوَجّل sin Barmhjertighet. 
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Allah  ََوَجّل  sin Barmhjertighet har ingen grenser. Å tilgi ens عَّزَ
synder reduserer heller ikke Hans Barmhjertighet. Vi bør derfor 
kontinuerlig trygle om tilgivelse. I en hadith blir det sagt at: «Den 
som angrer for (sine) synder, er lik en som aldri har syndet» 

(Ibn-e-Mājaĥ, vol. 4, s. 491, Ḥadīš 4250) 

Dette lærer oss at oppriktig anger sletter synder. Imidlertid bør vi 
alltid være ydmyk overfor Allah  ََوَجّل  og ikke fortvile over Hans عَّزَ
Barmhjertighet. 

Er det kun de rettskafne som går til Jannah? 
Ettersom vi snakker om Barmhjertighet, vil jeg nevne at noen 
folk sier (i tilstand av uvitenhet) at «man kan kun entre Jannah 
gjennom dydige handlinger, og at synderne vil definitivt bli 
slengt i Jahannum, og vi forstår ikke det med at man kan bli 
tilgitt gjennom Allah  َو َجّلَ عَّزَ  sin Barmhjertighet». Dette er uten 
tvil shaytan sitt forsøk på villedelse! Jeg snakker ikke om Allahs 
َوَجّلَ   sin Barmhjertighet uten bevis, les selv hva Allah Ta'ala عَّزَ
sier i Surah-e-Zumar, Kapittel 24, Ayah nr. 53.  

ۡن  ۡو
 م� ط� �ۡقن� �إل ت 7�6ۡ  آل س� �نۡف� 
 �: � �; 
�ۡو ف �<=ۡ� 
يۡن�   ذ�
� ي�  
ل اد� ب�  ق�ۡل ٰيع�

و�  هF  ه�
�ن �
ۡيًعا .  م� �ۡوب� ج� ن

� 

لذ �H� Iۡغ� �K ي

ٰLهللا
 � ن �
 . �K
ٰLهللا
ة�  ۡحم� �ف�ۡور�  ر 
لۡغ� ﴿ �+,ۡ ح� �QR
٥٣﴾ 

Oversettelse fra Kanz-ul-Imān: Say you, ‘O My bondmen who 
have committed excesses against their own souls ‘despair 
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not of the mercy of Allāĥ  َعَّزََوَجّل Undoubtedly, Allāĥ  َعَّزََوَجّل  

forgives all sins, Verily He  ََوجَّل  ’.is the Forgiving, the Merciful عَّزَ

Og i en Hadith-e-Qudsi sier Allah  ََوَجّل ��  følgende عَّزَ 	�ْ� غ�ض� حْم� ْت ر� ب�ق� �ْ س�  

«Min nåde dominerer min vrede» (Ṣaḥīḥ Muslim, s. 1471, Ḥadīš 2751) 

Ala Hazrat, Imam Ahmad Raza Khan  َرْمحَ ـَع   ال لَيِْه ْمحٰنّرَ ـ ُة  sin bror; 
Maulana Hasan Raza Khan  َلَيْه$   تَعَاٰىل  اِهللا َرْمحَُة  skriver i en av sine 
Na’at.  

 �ْ�	 ْحم� ْت ر� ب�ق� ���ْ �ع��ٰ� س�  غ�ض�

Tu nay jab say sunā diyā Yā Rab 

Āsra ĥum gunāĥgāraun ka 

Aur maẓbūt ĥo gayā Yā Rab 

(Żauq-e-Na’at) 

Historien om en ydmyk mann: 

Kjære islamske brødre! Sannelig, Allah  ََوَجّل  sin Barmhjertighet er عَّزَ
endeløs. Selv hvis den minste handling i fromhet gjør Han  ََوَجّل  عَّزَ
glad, vil Han  ََوَجّل  belønne den fromme på måter en aldri kunne عَّزَ
tenke seg. I boken «Kitab-ut-Tawwabin» finner vi følgende historie 
fortalt av Sayyiduna Ka'bul Ahbar  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَر4َِ : «En gang gikk to 
menn fra Bani-Israel til en masjid (moske). Den ene gikk inn 
mens den andre forble stående utenfor, overveldet av frykten 
for sin Skaper  ََوَجّل  Istedenfor å gå inn sa han: ‘’Jeg er en synder .عَّزَ

og er ikke verdig nok til å sette min skitne kropp i dette rene huset til 
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Allah  ََوجَّل َوجَّلَ  Denne ydmykheten gjorde Allah .’’عَّزَ  glad, og hans عَّزَ
status ble opphøyd til Siddiq.» (Kitāb-ut-Tawwābīn, s. 83) Husk! En 
Siddiq har høyere rang / status enn en Wali (helgen) og en 
Shaheed (martyr). 

 َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ ِ, ۡ� ُ 0 -           َ+/� ا.� ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ  

Historien om en skamfull mann: 

I boken Kitab-ut-Tawwabin på side 38, nevnes det også en 
annen lignende historie. En mann fra Bani Israel syndet, men 
senere følte skam og angret på det han hadde gjort. Han fikk 
panikk og løp vilt rundt omkring, mens han tenkte på en måte 
å få tilgitt sine synder på og glede sin Allah  ََوَجّل  Denne .عَّزَ
følelsen av skam gledet Allah  ََوجَّل  og også hans status ble ,عَّزَ
opphøyd til Siddiq. 

Å angre er å føle skam. 

Den Elskede Profeten َوَسلَّم   َواٰلِٖه  $َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  har sagt: «Angeren er َص0َّ
tauba (omvendelse fra synder)». (Al-Mustadrak, vol. 5, s. 346 Ḥadīš 7687) 

Faktisk så kan det å føle skam over sine synder i visse tilfeller 
vise seg å være mer fordelaktig enn selv den største tilbedelsen. 
Dette er på ingen måte ensbetydende med at man skal la være 
å utføre gode gjerninger. Disse tingene avhenger av Allah  َو َجّلَ عَّزَ  
sin vilje. Noen ganger er det skamfølelsen som fører til frelse, 
andre ganger tilbedelsen.  
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Den fastende tyven: 
Boka Raud-ur-Riyaheen inneholder en historie fortalt av 
Sayyiduna Abu Bakr Shibli َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل $َلَيْه. Han  َاٰىل $َلَيْهَرْمحَُة اِهللا تَع  forteller: 
«En gang da jeg var på vei mot Syria sammen med en gruppe 
reisende, ble vi plyndret av en gjeng med tyver. De tok alle våre 
eiendeler og presenterte det for sin leder. Blant det de tok var 
det en pose med sukker og mandler. Tyvene begynte å spise 
dette, med unntak av deres leder. Jeg spurte lederen om 
hvorfor ikke han spiste sammen med resten av sin gjeng. Da 
fikk jeg som svar: «Jeg faster». Overrasket spurte jeg han: 
«Hvordan kan du stjele, mens du faster?» Han svarte: «En bør 
gjøre noe for å holde døren for forsoning med sin Herre  ََوَجّل  عَّزَ
åpen». Sayyiduna Abu Bakr Shibli َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل $َلَيْه forteller videre at 
han etter en tid så den samme gjenglederen iført ihram utføre 
Tawaaf rundt den hellige Ka’abah. Ansiktet hans strålte (hadde 
noor i seg), og han virket tydelig fysisk svekket av sin evige 
tilbedelse. Jeg spurte: «Er ikke du den samme mannen?». «Ja, det 
stemmer. Og la meg fortelle deg en ting; min faste fra den dagen 
førte til forsoning med Allah  ََوَجّل  (Rauḍ-ur-Riyāḥīn, s. 293) ’’«عَّزَ

Forsøk å faste hver mandag 

Mine kjære islamske brødre! Vi har lært at ingen from handling 
bør sees på som liten. For man vet aldri om nettopp denne 
handlingen blir akseptert av Allah  ََوَجّل  og dermed føre til عَّزَ
suksess i både dette og neste liv. Historien ovenfor forteller om 
viktigheten av nafli (frivillig) faste. Det er klart at ikke alle kan 
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utføre frivillig faste hele tiden, men enhver av oss bør i det 
minste gjøre et forsøk på å faste hver mandag, fordi det er 
Sunnah. Det å faste på en mandag er også en madani in’amat. 

ه �ـ ل ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل َعّزَ , mange islamske brødre og søstre som er tilknyttet 
Dawat-e-Islami har det som vane av å handle på Sunnah ved å 
faste hver mandag. På Madani Channel er det i tillegg 
direktesending fra «Munajat-e-Iftar» hver mandag. Du bør også 
med intensjon om belønning (thawab) se på Madani Channel, 
samt invitere andre til å gjøre det samme og på denne måten 
samle en formue av belønninger. 

Familie av ildtilbedere som aksepterte islam 

La oss nå høre på en Madani Bahar til Madani Channel. Dette 
er historien om en ung filmartist ved navnet Jahangeer fra 
Mumbai i India. Han forteller: Alle i vår familie pleide å tilbe 
ilden, inntil Madani Channel kom som et budskap om tilgivelse! 
Moren min pleide å se på Madani Channel med stor entusiasme. 
En gang tenkte jeg over hvorfor mamma hører på disse «mullaene 

med grønne imamah» med så stor interesse, og tenkte jeg også 
skulle høre på hva disse «mullaene» hadde å si. 

Følgelig satte jeg på Madani Channel og akkurat da gikk 
programmet «Madani Muzakra» på kanalen. Jeg lyttet med 
konsentrasjon og likte det veldig godt. Det som ble sagt på 
Madani Muzakra traff meg rett i hjertet og tilstanden min 
endret seg betraktelig. Hele mitt indre sa til meg; «Jahangeer! 
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Akkurat nå er du på villspor. Dersom du ønsker å bli tilgitt, 
bør du akseptere den sanne religionen til disse personene med 
grønn Imamah, altså Islam». 

ه �ـ ل  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ  jeg tok kontakt via Dawat-e-Islami sin nettside 
www.dawateislami.net og konverterte til Islam. Jeg tok også 
kontakt med Maktaba-tul-Madina, som veiledet meg. Jeg ble 
virkelig imponert over måten islamske brødre fra Maktaba-tul-
Madina behandlet meg på. 

لـ�ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ  med Allah  ََوَجّل  sine velsignelser, har hele familien عَّزَ
min nå konvertert til Islam.  Jeg har pleid å sitte oppe til klokken 
tre på natta for å se på Madani Muzakra. Underveis i en av Madani 
Muzakra ble man oppfordret til å anlegge skjegg. Etter å ha hørt 
dette, bestemte jeg meg for å spare skjegg jeg også. I nærvær av 
Dawat-e-islami sine elskere av Profeten اهللاُ تَعَاٰىل $َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   i Mumbai َص0َّ
tilegner jeg meg nå viktig kunnskap slik som aqaid (troslære), 
regler om salah (bønn) og andre ibadah (tilbedelse) etc. 

Madanī channel lāey gā sunnat ki ghar ghar baĥār 

Ker day Maulā do jaĥān mayn nāẓirīn ka bayřā pār 

 َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ ِ, ۡ�-            ُ 0 َ+/� ا.� ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ 

Kjære islamske brødre! La oss gå tilbake til temaet vårt. Det vi 
egentlig snakket om var den fastende tyven som ble velsignet og 
Nåden til Allah  ََوَجّل   .عَّزَ
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 ال ��هـُسـبْٰحـَن َوَجّلَ  ل َعّزَ  Tenk over hva fasten gjorde med tyvenes leder! På 
grunn av fastens velsignelser (barakah) fikk han både veiledning 
(hidayah) og mulighet til tilbedelse og anstrengelse (ibadah og 
riazah).  

Årsak til tilgivelse: 

I boka «Kimiya-e-Sa'adat» nevnes følgende beretning av Sayyiduna 
Shaykh Kitani َلَيْه$   تَعَاٰىل  اِهللا  Jeg så Sayyiduna Junaid Baghdadi :َرْمحَُة
ُ  :etter hans død i en drøm og spurte َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل $َلَيْه 
4ََ= ا.�َ �6َ ِ >  �َ . «Hva 

gjorde Allah  ََوَجّل  med deg?» Han svarte: «Mine tilbedelser og عَّزَ
anstrengelser kom meg ikke til nytte, men en ting som førte til min 
tilgivelse var å stå opp om natten og be to raka'at Tahajjud.  

(Kīmīyā-e-Sa’ādat, vol. 2, s 1007) 

Raḥmat-e-ḥaq ‘baĥā’ nā mī jau-yad 

Raḥmat-e-ḥaq ‘baĥānaĥ’ mī jau-yad 

Mine kjære islamske brødre! En bør lage en vane å utføre de 
frivillige bønnene så vel som de obligatoriske, spesielt Tahajjud. 
For du vet aldri, kanskje vil det å streve for å stå opp til Tahajjud-
bønn bli akseptert hos Allah  ََوَجّل  .og føre til suksess عَّزَ

Noen muslimer vil definitivt gå til Jahannum: 

Mine kjære Islamske brødre! Vær på vakt! Ikke la denne 
medfølende talen få deg til å misforstå at siden Allah  ََوَجّل  sin عَّزَ
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Nåde er så stor, kan du la være å be, la være å faste i ramadan, 
sitte foran TV og se filmer og serier og å stirre på kvinner. Ikke 
la denne talen få deg til å tro at bare fordi Allah  ََوَجّل  sin Nåde عَّزَ
er stor, så kan du plage dine foreldre, banne så mye du vil, lyve 
så mye som du vil, baksnakke så mye du vil, såre andre og 
utøve dårlig manerer.  

Ikke tro at bare fordi Allah  ََوَجّل  sin Nåde er stor, så kan du عَّزَ
barbere eller trimme skjegget, stjele, rane folk, drikke så mye 
alkohol som du vil, beruse deg selv, satse penger, eller hvorfor 
ikke åpne et kasino for å satse penger, selge dop og begå andre 
synder som du ennå ikke har opplevd siden Allah  ََوَجّل  sin عَّزَ
Nåde er så stor. 

Mine kjære islamske brødre! Måtte Allah  ََوجَّل  vise absolutt Nåde عَّزَ
og Velsignelser ovenfor dere og tilgi dere uten regnskap. Ameen! 
Men pass dere for shaytan. Ikke la han ta dere ved øret og tvinge 
dere til å adlyde ham på denne måten. Sannelig, Allah   َعَّزَوَجَّل  er 
Barmhjertig og Nåderik, men Han  ََوَجّل  .er også likegyldig عَّزَ
Akkurat som Han  ََوجَّل َوجَّلَ  kan tilgi en, kan Han عَّزَ  også straffe  عَّزَ
vedkommende.  

Hva vil du gjøre hvis Han  ََوَجّل  straffer oss på grunn av en عَّزَ
mindre synd? Husk! Det er bestemt at noen muslimer vil bli 
straffet i Jahannum for deres synder. Vi må frykte Allah  ََوَجّل  sin عَّزَ
skjulte plan (khufiya tadbeer) konstant, og håpe at våre navn 
ikke er blant Jahannum sine beboere. 
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Farooq-e-Azam sin Madani-holdning  

Hva kan vi si om Sayyiduna Umar Bin Khattab  اهللاُ تَعَاٰىل َع  نْهُ ـَر4َِ ? For et 
frykt og håp han hadde! Han  َتَعَاٰىل ع   اهللاُ نْهُ ـَر4َِ  sa følgende: «Hvis Allah 
َوَجّلَ   skal sette kun én person blant alle mennesker i jahannum عَّزَ
(helvete), vil jeg frykte at den ene person som vil få jahannum 
kan være meg. Og hvis Allah  ََوَجّل  skal sette alle mennesker i عَّزَ
jahannum unntatt en person, vil jeg håpe at den ene personen 
som slipper jahannum blir meg. (Ḥilyat-ul-Auliyā, vol. 1, s. 89) 

Altså bør man verken være oppgitt over Allah  ََوَجّل  sin Nåde عَّزَ
og heller ikke være uten frykt for Hans straff og vrede. 

En enkel kule: 

La meg forklare poenget mitt på en logisk måte. Anta at det for 
øyeblikket er 10000 islamske brødre samlet på denne samlingen 
akkurat nå. Hvis det plutselig skulle dukke opp en terrorist på 
taket til en av bygningene med en pistol i hånda og roper: «Jeg 
vil kun fyre av et skudd og kun en person vil bli skutt, alle 
andre er trygge». Hva tror dere? Vil 9999 islamske brødre stå 
stille, fordi kun en person vil bli skutt? Aldri! Hver person vil 
flykte i frykt for at kula kan treffe vedkommende. Jeg håper jeg 
klargjorde poenget mitt. 

Sko av ild: 

Husk! Det er fakta at en rekke muslimer vil bli straffet i jahannum 
(helvete) på grunn av deres synder. Så hvorfor frykter ikke enhver 
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muslim at han kan være blant disse? Jeg sverger ved den 
Allmektige Allah  ََوَجّل  Smerten som følger en kule er ingenting !عَّزَ
sammenlignet med straffen i jahannum. Det er berettet i Muslim 
Sharif at «den mildeste straffen i Jahannum er at den straffede 
(den som får straff) vil bli skodd med sko av ild. Av dens varme 
og hete vil hans hjerne koke som vann i kjele. Den som får 
denne straffen vil tro at dette er den verste straffen.  

(Ṣaḥīḥ Muslim, s. 134, Ḥadīš 212) 

I en Hadith i Bukhari Sharif er det berettet at «en person som får 
den mildeste straffen vil bli spurt på dommens dag av Allah  ََوَجّل  :عَّزَ
«Hvis du eide alt som er i verden (eiendom, rikdom etc.), ville 
du gitt alt sammen i Fidyah (erstatning) for å stoppe straffen? 
Han vil skrike ut: «Ja, uten tvil». (Ṣaḥīḥ Bukhārī, vol. 4, p. 261, Ḥadīš 6557) 

Med andre ord «Ja, jeg vil gi alt, vær så snill ta av meg disse 
skoene og befri meg fra denne straffen».  

Kan man tåle den mildeste formen for straff? 

Mine kjære islamske brødre! Tenk selv, om og om igjen! Hva 
hvis noen blir straffet med den mildeste formen for straff? Hva 
vil han gjøre? Hva hvis for eksempel en av oss banner? Det å 
banne er en stor synd (gunnah-e-kabeera), men hva hvis den 
syndige må gjennomgå den mildeste formen for straff. Hva vil 
han gjøre? Hva hvis han sårer sine foreldre? Også dette er en 
stor synd, men hva hvis han må gjennomgå den mildeste 
formen for straff? Ville vedkommende tåle dette? Tenk på dine 
egne synder som du begår daglig.  
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Hva hvis du på grunn av løgn, baksnakking, sladring, haram 
inntjening, eller fordi du ruser deg selv, ser på vulgære filmer 
og serier, hører på musikk eller til og med ser på nyheter hvor 
det er en utildekket kvinnelig nyhetsanker på TV, må tåle den 
mildeste formen for straff? Hva vil du gjøre? Hvor uheldig er 
ikke det kvinnelige nyhetsankeret som bare for å tjene en 
pengesum er nyhetsanker på TV (uten å være tildekket iht. 
sharia). Jeg skulle ønske at hun kunne innse at tusenvis av menn 
begår synder ved å se henne, fyller deres øyne med haram som 
kan føre til Jahannum. Også hun selv begår en stor synd.  

I alle fall! Enhver som unnskylder seg ved for eksempel å si at 
han kun ser på TV for å se på nyhetene, må høre godt etter! 
Det er haram for en mann å løfte et lystig blikk mot en kvinne, 
og for en kvinne å kaste et lystig blikk mot en mann. Dette er 
handlinger som kan føre til Jahannum (helvete). Hva hvis en 
må gjennomgå den mildeste formen for straff og ta på skoene 
av ild, bare fordi han så nyhetene på TV? 

Det anmodes om å etablere en tankegang for å bli motivert til å 
irettesette seg selv. Hva vil skje med meg om jeg uten shar’i 
grunn unnlater bønneforsamling og får den mildeste straffen? 
Hvis man begår synden av bepardagi (uanstendighet/ utildekket), 
er for eksempel i unødig kontakt med sin svigerinne og stirrer på 
henne, eller på samme måte ikke gjør parda (anstendig tildekket) 
ovenfor na-mehram svigerinner og kusiner og kommer unødig 
foran dem, stirrer på dem, holder unødige samtaler med dem. 
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Hva vil skje med meg hvis jeg på grunn av en av disse syndene 
må tåle å ta på sko av ild. Ja, faktisk så er ovennevnte slektninger 
na-mehram. Shariah har beordret om å gjøre parda ovenfor 
disse og andre kvinner som det er tillatt å gifte seg med. På 
samme måte er kvinnen også forpliktet til å gjøre parda ovenfor 
mannlige na-mehram slektninger. 

Noen glimt av straffen i Jahannum (helvetet): 
Kjære islamske brødre! Frykt i det minste for de mildeste straffene 
som en vil få i Jahannum, selv om virkeligheten er at det finnes 
skremmende strenge straffer i Jahannum. I boka Bayanat-e-
Attariya bind 2 side 293-297 (publisert av Maktaba-tul-Madina) 
er det berettet at: «Hvor merkelig er ikke den personen som til 
tross for å kjenne til de ekstrem strenge straffene i Jahannum 
fortsetter å synde».  

Kjære islamske brødre! Hvis bare en bitteliten del av Jahannum 
ble åpnet, ville hele verden blitt utryddet av dens varme. Folket 
av Jahannum vil måtte drikke en væske som er så forferdelig at 
dersom en liten skål av denne væsken ble helt i verden, ville alle 
åkrer i hele denne verden blitt ødelagt. Disse ville etter dette aldri 
vært fruktbare. Slangene og skorpionene i Jahannum vil være 
utrolig skremmende. Det er berettet i en hadith at: «Slangene i 
Jahannum vil være på størrelsen til nakken av en «ajmi» kamel, 
og de vil bite folket av Jahannum. Deres gift vil være så giftig at et 
slangebitt vil medføre lidelse i 40 år. Videre vil store skorpioner 
på størrelsen med et muldyr, gang på gang bite folket av 
Jahannum. Dersom den biter en gang, vil lidelsen av dens bitt 
vare i 40 år». (Musnad Imam Ahmed, vol. 6, s. 216, Ḥadīs 17729) 
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Det er berettet i Tirmidhi Shareef at: «I Jahannum er det et fjell 
ved navnet «Sa’ud». Dets høyde er på størrelse med 70 års reise. 
Alle kafir vil måtte bestige dette fjellet. Etter 70 år vil de nå 
toppen og deretter vil de bli slengt ned igjen. Det vil ta dem 70 år 
før dem når bunnen. Slik vil deres straff fortsette».   

(Tirmidi, vol. 4,  s. 260, Ḥadīs 2585) 

Dersom en person ikke vegrer seg mot å synde selv etter å ha hørt 
om slike skremmende straffer i Jahannum, så er vedkommende 
virkelig en til å undre seg over. Tross alt! Hva er det denne verden 
kommer til å gi oss, som gjør oss så opptatt med dens under 
holdning og fristelser, og får oss til å glemme det hinsidige? 

Skremmende måltider i Jahannum: 

De som i dag nyter deilige måltider, bør ikke glemme de 
skremmende måltidene i Jahannum. Det er berettet i Tirmdhi 
Shareef at: «Folket av Jahannum vil bli påført sult, den sulten 
vil være like stor som alle straffer de får. De vil trygle (om mat) 
og de vil få av «Dri’» (giftig og tornete gress) som verken feter 
eller metter. Deretter vil de be om mat, da vil dem få mat som 
setter seg i halsen. Så vil de huske at i den verdslige verden pleide 
de å drikke vann for å få ned mat som satt fast i halsen.  

De vil derfor be om vann og vil få kokende vann fra metallets 
zambur. Når vannet kommer nær deres munn, vil munnen bli 
stekt (av dens varme), og når vannet går i magen, vil alt i magen 
bli ødelagt». (Tirmiżī, vol. 4, s. 263, Ḥadīš 2595)  
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I en annen hadith shareef er det berettet at: «Dersom en dråpe 
av Zaqoom («thohar» som folket av Jahannum får til mat) helles 
i denne verden, vil all mat og drikke bli ødelagt (smakløs og det 
vil lukte av den)» (Sunan Ibn-e-Majaĥ, vol. 4, s. 531, Ḥadīš 4325) 

Ah! Hvorfor slutter vi ikke å synde, til tross for at vi kjenner til 
slike skremmende straffer i Jahannum?  

Ikke bli bekymret, ei heller bli fryktløs:  

Mine kjære Islamske brødre! Våkn opp i frykt for Allah  ََوَجّل  عَّزَ
og angre oppriktig (gjør taubah) fra deres synder! 

Vi må ikke fortvile over Barmhjertigheten til Allah  ََوَجّل  og vi عَّزَ
må heller ikke bli fryktløse overfor Hans vrede. Begge fører til 
ødeleggelse. En som mister håpet om Allah  َعَّزََوَجّل sin Barmhjertighet 
vil bli ruinert. Likeså vil en som dristig begår synder bli fanget i 
Allah  ََوَجّل َوَجّلَ  sin vrede. Altså, vi bør alltid adlyde Skaperen عَّزَ  عَّزَ
som har velsignet oss med utallige mange fordeler ut av ren og 
skjær Barmhjertighet og Velvilje. I tillegg bør vi følge Hans Elskede 
Profet َوَسلَّم   َواٰلِٖه  $َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  og følge hans sunnah og oppriktig vie َص0َّ
vårt liv til Ham  ُاهللا   َوَسلَّم َص0َّ  َواٰلِٖه تَعَاٰىل $َلَيِْه . Dette er nøkkelen til suksess i 
denne verden og den neste. 

Kab gunahaun sai kanara main karunga Ya Rab 

Nayk kab ay meray Allah banunga Ya Rab 

Kab gunahaun kai mard sai main shifa paonga 

Kab main bimar Madinay ka banunga Ya Rab 
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‘Afw ker aur sada kai liye razi ho ja 

Gar karam ker dai tu Jannat main rahunga Ya Rab 

 
ٰ
   ِ>َ�هِ ا:�9ِِّ 7ۡ 6ِ ا

َ ۡ
ُ  7ۡ 6ِ ا! � ا/ َ  َص0َّ ِ  يۡهِ تَعَاٰىل $َل  َوَسلَّم ٖهَواٰل

Mine kjære islamske brødre! Avslutningsvis får jeg æren av å 
presentere velsignelsene av sunnah, samt noen sunnah og manerer. 
Den elskede Profeten َواٰلِٖه َوَسلَّم   تَعَاٰىل $َلَيِْه  اهللاُ  har sagt: «Den som elsker َص0َّ
min sunnah, elsker meg og den som elsker meg vil være med 
meg i Jannah» (Mishqat ul Masabih, bind 1, side 55, hadith 175, Dar-ul-Kutub 

Ilmiya, Beirut). 

Sinah tayri Sunnat ka Madinah banay Aaqa 

Jannat main parausi mujhai tum apna banana 

 َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ ِ, ۡ�-            ُ 0 َ+/� ا.� ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ  

31 Madani blomster for å besøke en syk person: 

8 utsagn fra den Hellige Profeten اهللاُ تَعَاٰىل $َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   َص0َّ

1.   ۡ?ِ&�َ
ۡ
Aَ ُ�ۡ(ُدوا ا�  Dvs. besøk den syke.  

(Adab-ul-Mafarrid, s. 137, Ḥadīš 518)  

2. Når en person går for å besøke en syk person, vil Allah 
َوَجّلَ   sende 75 000 engler som vil skygge over ham. De vil عَّزَ
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skrive en god gjerning for hver gang han løfter sin fot (for å 
ta et skritt) og vil fjerne en synd hver gang han legger ned 
foten (for å ta neste skritt), og han oppnår et høyere nivå. 
Dette vil skje helt fram til han når sitt mål og setter seg 
ned. Når han har satt seg ned blir han velsignet og 
omfavnet, og han vil være omfavnet av denne velsignelsen 
helt til han kommer hjem.  

(Mu’jam-ul-Awsaṭ, vol. 3, s. 222, Ḥadīš 4396) 

3.  Når en person går for å besøke en syk person, vil et rop 
fra himmelen lyde «Gratulerer! Din vandring er for godt, 
og du har tilegnet deg en ærverdig plass i Jannah”»  

(Ibn-e-Majaĥ, vol. 2, s. 192, Ḥadīš 1443)  

4. 70 000 engler gjør istighfar (gjør dua om tilgivelse) fra 
morgen til kveld for den personen som om morgenen går 
for å besøke en syk person. Den som går hjemmefra om 
kvelden for å besøke en syk person, vil englene be om 
tilgivelse for ham fram til morgenen. Og han vil få en hage 
i Jannah. (Tirmiżī, vol. 2, s. 290, Ḥadīš 971)  

5. En som gjør wudhu og deretter besøker en syk muslimsk 
bror med intensjon om å oppnå belønning, vil belønningen 
hans være at han vil bli beskyttet fra Jahannum på en slik 
måte at Jahannum vil være på 70 års avstand.  

(Abu Dāwūd, vol. 3, s. 248, Ḥadīš 3097)  
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6. «Når du besøker en syk person be han om å gjøre dua for 
deg da den sykes dua er lik dua til englene».  

(Sunan Ibn-e-Majaĥ, vol. 2, s. 191, Ḥadīš 1441)  

7. Så lenge den syke ikke blir frisk, vil ingen av hans dua 
(bønn) bli avvist (At-targhīb wat-tarĥīb, Vol. 4, s. 166, Ḥadīš 19) 

8. Når en muslim besøker enn annen syk muslim bør han 
lese følgende dua 7 ganger:  

َٔ �Cَۡا ۡ�Dِ4َ
ۡ
Eا َ  ا.�

ُ
� َ� َرب� ل G اَۡن �ِ?ِۡ&�َ

ۡ
E4َۡ&ِش ا

ۡ
Eا ِJKۡ �َۡ�  

Dersom han ikke står overfor døden, vil han bli frisk.  
(Abu Dāwūd, vol. 3, s. 251, Ḥadīš 3106) 

C Det er Sunnah å besøke en syk person. Men dersom du vet 
at vedkommende (som er syk) blir opprørt av ditt besøk, bør 
man la være å besøke den syke. (Baĥār-e-Sharī’at, vol. 3, s. 505) 

C Dersom du har noe imot den syke, bør du likevel  
besøke han.  

C Besøk den syke med intensjon om å handle på Sunnah. 
Dersom man kun avlegger besøk med den intensjon om at 
vedkommende vil besøke deg når du blir syk, vil man ikke få 
belønning.  

C Når du besøker en syk person bør du unngå å prate om ting 
som kan skremme den syke personen, f.eks si: Din tilstand 
er dårlig". Eller at man rister på hodet som et uttrykk på 
hvor ille vedkommende har det.  
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C Når du besøker en syk eller såret person bør du selv  
ha et trist ansiktsuttrykk.  

C Unngå å snakke på en måte som kan føre til en 
misforståelse hos den syke eller hans familie om at du er 
glad  over å se vedkommende i den tilstanden.  

C Vis din medfølelse ovenfor familiemedlemmer og hjelp til 
der du kan.  

C Gå bort til den syke og spør om hans tilstand, samt  
gjør dua for hans bedring.  

C Den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   $َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َص0َّ  hadde det som sin 
velsignede vane, å si følgende under besøket av den syke 

personen:  
ٰ

3�4َ5َ ُ َس Oُُ�ۡ(ٌر اِۡن �Mََء ا.�
ۡ
Q> 

َ
! (Oversettelse: Vær ikke 

bekymret! Hvis Allah  ََوَجّل  vil, så vil denne sykdommen عَّزَ
renske dine synder). 

C Be den syke personen om å gjøre dua for deg, da dua til en 
syk person ikke blir avvist.  

C Den Hellige Profeten  ٖوَاٰلِه   $َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ وََسلَّم َص0َّ  har sagt at: ”Den 
fullstendige måte å besøke en syk person på er å legge 
hånden på hans panne og spørre om hans tilstand.  

(Tirmidhi, Bind 4, s 334, hadith 2740) 
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C Mufti Ahmad Yaar Khan Naeemi َلَيْه$   تَعَاٰىل  اِهللا  skriver َرْمحَُة
følgende kommentar til ovennevnte Hadith: ”Altså bør den 
som besøker en syk person legge sin hånd på vedkommende 
panne og deretter spørre hvordan det står til. På denne 
måten vil den syke personen føle ro. Man bør ikke legge 
hånden sin på panna altfor lenge da dette kun er en gest 
for å vise kjærlighet.” (Mirath, bind 6, s 358). 

C Man bør snakke om ting som beroliger den syke. Videre bør 
man snakke om velsignelsene av å være syk, og 
Barmhjertigheten til Allah  ََوجَّل  slik at hans tanker vendes عَّزَ
mot belønning for akhirah (det hinsidige) og på den måten 
vil han unngå å komme med klager og sutring. 

C Under ditt besøk bør du, ved passende anledning, invitere 
den syke til gode gjerninger og da spesielt fortelle 
vedkommende om viktigheten av bønn (salah). Mange 
som til daglig har som vane av å forrette de 5 daglige 
bønn, forsømmer sine bønn under sykdom.   

C Kom med anmodning til den syke personen om å se på 
Madani Channel, og informer om Madani Channel sine 
velsignelser. 

C Inviter den syke personen til å reise på Madani Qafilah. 
Dersom vedkommende ikke er i stand til å reise selv, bør 
du anmode han til å be en annen person i familien reise på 
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vegne av han. Videre fortell om de velsignelsene (Madani 
Baharein) av Madani Qafilah hvor dua utført under Madani 
Qafilah har medført til at den syke personen ble frisk.  

C Ikke sitt altfor lenge hos den syke personen, heller ikke lag 
for mye støy under besøket. Dersom den syke personen 
selv insisterer på at du skal bli, bør du vise respekt for 
hans følelser og bli såfremt det passer.  

C Enkelte personer har det som vane av å fortelle den syke 
eller hans representant om ulike behandlinger for å kurere 
sykdommen, og noen går så langt at de insisterer på at 
den syke personen må prøve det kuret og den og den 
medisinen. Den syke personen bør unngå å høre på råd 
fra ukvalifisert personell. Man bør alltid rådføre seg med 
sin lege før man utfører en behandling foreslått av en 
ufaglært person. NB! Alle de som har vane av å foreslå 
behandling uten å være kvalifiserte til det, bør vende seg 
bort fra denne vanen. 

C Det å ta med seg en gave til en syk person er en fin 
handling. Imidlertid bør man ikke la være å besøke den  
syke hvis man ikke har kjøpt gave, og heller ikke tenke at 
vedkommende vil se negativt på det. Man bør besøke den 
syke, selv uten gave. Det å ikke besøke noen pga. dette  
vil føre til at man går glipp av en belønning.  

www.dawateislami.net



Elvens kall 
 

25 

C Når du besøker en syk person og velger å ta med deg frukt 
eller snacks, er det et råd om at du også bør ta med deg 
noen Madani-hefter publisert av Maktaba-tul-Madinah. 
På den måten kan den syke personen gi disse heftene i 
gave til dem som besøker han, eller gi det til sine 
medpasienter og deres kjære (dersom vedkommende er 
innlagt på sykehus). Den syke personen bør også på eget 
initiativ kjøpe noen Madani hefter og ha de liggende hos 
seg for å distribuere de og dermed oppnå belønning. 

C Det er tillatt å besøke en fasiq person, da det å besøke en 
syk person er fra huqooq-e-islam (plikter og rettigheter 
innen islam) og en fasiq er også en muslim.  

(Bahar e Shariat, bind 3, side 505) 

C Det er ikke tillatt å besøke en murtadd. 

C Det er ikke tillatt å besøke en bad-mazhab. 

For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اهللاُ تَعَاٰىل $َلَيْه َواٰله َوَسلَّم   ,َص0َّ
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312 
sider og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge 
bøkene er tilgjengelig hos Maktaba-tul Madina (på urdu). En 
unik måte å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine 
Madani Qafilah sammen med elskere av Profeten اهللاُ تَعَاٰىل $َلَيْه َواٰله َوَسلَّم   .َص0َّ

 َ
ۡ
 ا'

َ
ۡ(ا َ)

*
�+َ ِ, ۡ�-            ُ 0 َ+/� ا.� ��َ1ُ 

ٰ
(َ 

ٰ
3�4َ5َ  
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