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Kald Fra Floden*
Selv om Satan vil gøre sit bedste for at forhindre dig i at læse denne
brochure, gøre at du føler dig doven, læs da alligevel denne fra ende til
anden, du vil       9:; < føle en Madani transformation i dig selv.

En Krone af Perler

I

Bogen “Al-Qaulul Badee” hedder det, at en beboer i Shiraz
drømte at Sayyiduna Abul Abbas Ahmad Bin Mansoor
 = 8
$+ 
  stod i Mihrab i en stormoské i Shiraz, havde en krone
af perler på sit hoved og var klædt i en himmelsk beklædningsgenstand.
Manden der drømte spurgte: “Hvad har Allah      bragt dig?”
 = 8
Han $+ 
  svarede: “     ?>  
 !" Jeg havde til vane at recitere
B
Durood (at sende velsignelser på Profeten $(  ٖ  %    $+ @% A 
 *  ) i
overflod, og denne handling frelste mig. Allah      tilgav mig
og lod mig ind i himlen iført en krone af perler.” (Al Qaulul
Badee’, P112, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut)
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Dette er en redigeret version af en Bayan (tale) leveret af Ameer-e-Ahl-e
Sunnat          via telefon fra Sharjah til Madina-Tul-Auliya Multan i
Pakistan den 17. Jamadi-ul-Ula 1418ah. (Ubaid Raza ibn Attar)
*
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Min Kære Islamiske Brødre! Sayyiduna Ka'bul Ahbar   
 
 
var en stor tabi’ee helgen, før han konverterede til islam var han
berømt som en jødisk akademiker. Hans velsignede grav ligger
i De Forenede Arabiske Emirater i “Al A’in”, som er hovedstaden
i Abu Dhabi. (Jeg er blevet velsignet med det privilegium at
besøge hans velsignede grav flere gange      ?>   !" )

Sayyiduna Ka’bul Ahbar   
  beretter følgende historie: "En
 
mand fra Bani Israeel, som tidligere havde gjort taubah (angret
os søgt tilgivelse hos Allah      ), begik igen utroskab og gik
derefter i en flod for at udføre Ghusl (det rituelle bad). Da han
var nede i vandet hørte han floden råbe: “Skammer du dig ikke?
Har du ikke omvendt dig og lovet aldrig at gøre det igen?” Da
manden hørte stemmen, begyndte han at ryste af skræk og løb
væk fra floden. Mens han løb, sagde han til sig selv, "Fra denne
dag vil jeg aldrig være ulydig over for Allah      .” Han løb i
tilstand af skam mens tårerne trillede, indtil han nåede et bjerg,
hvor han så tolv fromme mænd engageret i tilbedelse af Allah
     og besluttede sig for at tilslutte sig hengivne praksis. Efter
nogen tid følte mændene sult og besluttede at tage ind mod
byen for at finde fødevarer. På vej nærmede de sig den samme
flod.

Manden begyndte at skælve af frygt og sagde: “Jeg kan ikke gå i
retning af floden, der er nogen, der er bekendt med mine synder,
jeg føler skam over at konfrontere ham igen.” Han standsede,
men de tolv mænd gik videre mod floden, da de nærmede sig
det, hørte de vandet råbe: “Oh retskafne mennesker! Hvor er
jeres følgesvend?” De svarede: “Han siger, at der er nogen her,
2
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der kender hans synder, og at han føler skam ved at konfrontere
ham.” Floden talte igen: “      4 G% H( ! Hvis nogen som i har
kær, skader jer, men så beklager sin handling og beder jer om
tilgivelse og opgiver sin onde vane, vil I da ikke forene jer med
ham? Jeres kammerat har angret og engageret sig i tilbedelse
og fromhed, derfor er han forenet med sin Skaber      . Bring
ham med jer og ihukom samlet ved siden af denne flod.” De
gav deres kammerat den glade nyhed og forblev ved floden,
hvor de tilbragte deres tid ved at tilbede deres Skaber      .
Da manden senere døde, talte floden: “Oh retskafne mennesker!
giv ham ghusl (rituel bad) med mit vand, og begrav ham ved
siden af mig, så han på dommens dag genopstår fra dette sted.”
De gjorde, som de blev befalet. De tilbad Allah      hvorefter
de lagde sig til at sove i nærheden af mandens grav. De havde
bestemt sig for at gå videre den følgende morgen, men da de
vågnede, så de tolv cypresser omkring graven og indså, at de
var blevet skabt for dem af Allah      og at Han      ville
have dem til at blive hvor de var og leve under deres skygge. Så
de blev og tilbad der resten af deres liv. Når en af dem døde,
begravede de ham ved siden af graven af den angrende, da alle
én efter én var gået bort, plejede befolkningen i Bani Israeel at

besøge deres @% A   I 8
  velsignet grave for at opnå velsignelser.
(Kitabut Tawwabeen, s 90, Dar Maktabatul- Muayyad Arabien)

Må Allah      forbarme sig over dem og tilgive os for deres skyld.
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Allah      er Altseende
Min Kære islamiske brødre! Så kan I se, hvor barmhjertig og
gavmild Allah      er. Hvis nogen angrer oprigtigt bliver han
tilfreds med ham. Denne historie fortæller os også, at synderen
aldrig kan være i stand til at skjule sig fra Allah      , som altid
ser alle.

Stop Aldrig med at Angre
Min Kære Islamiske Brødre! Når man begår en synd, bør man
straks angre til Allah      og hvis man gentager en synd skal
man angre igen og igen og igen. Man må aldrig miste håbet i
forhold til Allahs      , nåde. Hans      barmhjertighed har
ingen grænser, at tilgive synder formindsker ikke Hans     
nåde, så vi bør konstant angre og påberåbe os Hans     
tilgivelse. En Hadith siger, at den, der angre og søger tilgivelse
er som en, der har ikke syndet. (Ibn Majah, Hadith 4250, V4. s 491,
Dar-ul-Ma'rifah Beirut)

Så at angre fjerner synder. Ikke desto mindre må vi være underdanige
i Allahs      ret til enhver tid og ikke sætte spørgsmålstegn
ved Hans      barmhjertighed.

Vil Kun retskafne folk indtræde Paradiset?
Når vi nu taler om nåde, lad mig da fortælle Jer, at jeg nogle gange
er stødt på nogle tåbelige mennesker, der har sagt, at man kun
kan indtræde Paradiset ved hjælp af dydige handlinger og at
syndere helt sikkert vil blive kastet i helvede. Disse mennesker
4
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påstår, at de ikke forstår, hvorfor Jeg taler om, at man kan blive
tilgivet ud af barmhjertighed. Jeg taler ikke om Allahs     
nåde uden belæg, lyt opmærksomt!
Allah      siger i det 53 vers af Surah Az-Zumur (Juz 24):
'
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Oversættelse (Kanzul Imaan)

“Sig: Mine tjenere! I, som er gået for vidt med hensyn til jer selv (har
været ulydige), opgiv ikke håbet om Allahs      barmhjertighed!
Allah      tilgiver alle synder. Han er Den Tilgivende og Den
Barmhjertige.”

“Og i en Hadith Qudsi en erklæring fra Den Barmhjertige Skaber
     hedder det: ‘Min Nåde dominerer min vrede’” (Sahih Muslim,
V2, s 356, Afghanistan)

Historien om en Ydmyg mand
Min Kære Islamiske Brødre! Sandelig er Allahs      nåde
uendelig, og selv hvis den mindste handling i fromhed behager
Ham      , vil Han      åbne dørene af favør og belønne en på
måder, man ikke er i stand til at forstå. Bogen “Kitabut Tawwabeen”
indeholder følgende historie fortalt af Sayyiduna Ka'bul Ahbar

  
  . “Engang gik to mænd fra Bani Israeel mod en Masjid,
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den ene gik ind, men den anden var overvældet af Allahs     
frygt og i stedet for at træde ind forblev han ude og sagde: “Jeg,
en synder, er ikke værdig til at placere min beskidte krop i det
rene hus af Allah      .” Denne ydmyghed glædede Allah     
og Han      ophøjede ham til Siddiq.” (Kitabut Tawwabeen, P83,
Maktaba-Tul- Muayyyad Arabien)

Husk! En Siddiq er højere i rang end en “Wali” og en “Shaheed”
(martyr).

Historien om en Skamfuld mand
Følgende historie er blevet nævnt på samme side som ovennævnte.
En israelit begik en synd, men angrede, skammede sig og
beklagede, hvad han havde gjort. Han gik i panik og løb uroligt
rundt og tænkte på hvordan han skulle få sin synd tilgivet og
tilfredsstille Allah      . Dennes bekymring og følelse af skam
behagede Allah      og han blev også ophøjet til Siddiq.

Anger er at Føle Skam
Den elskede og ophøjede Profet $(  ٖ  %   $+ @% A  * B har sagt: “Anger
er at føle skam.” (Al Mustadrak, Hadith 7287, V5, s 326 Dar-ul-Kutubul
Ilmiyyah)

Nogle gange er skamfølelsen mere gavnlig end selv den største
tilbedelse. Dette er på ingen måde ensbetydende med, at man
ikke skal tilbede. Disse ting afhænger Allahs      vilje. Nogle
gange fører skamfølelsen til frelse og andre gange tilbedelsen.
6
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Den Fastende tyv
Bogen “Raudur Riyaheen" indeholder en historie om en tyv,
 = 8. Han fortæller:
fortalt af Sayyiduna Abu Bakr Shibli $+ 

“Jeg var på vej til Syrien sammen med en gruppe rejsende, vi
blev plyndret af røvere. De tog alle vores ejendele og satte dem
foran deres leder. Blandt varerne var en pose med sukker og
mandler, tyvene begyndte at spise dem, men deres leder sluttede
sig ikke til dem. Jeg spurgte ham, hvorfor resten af hans bande
spiste, når han ikke gjorde.” Han svarede: “Jeg er fastende.” Jeg
spurgte overrasket, hvordan han kunne stjæle fra folk og faste
på en og samme tid. Han svarede: “En mand bør gøre noget
for at holde dørene til forsoning åbne.” Noget tid senere så jeg
den samme bande leder i tilstand af “Ihram”, udføre tawaaf af
den velsignede Ka'ba. Hans ansigt strålende på baggrund af
tilbedelse, og han havde svækket sig selv gennem andægtig
praksis. Jeg spurgte overrasket: "Er du den samme mand?”
Han svarede: “Ja, jeg er den samme mand, og lad mig fortælle
dig, at selvsamme fasten er, hvad der forårsagede min forsoning
med Allah      .” (Raudur Riyaheen, s 163, Maktaba-Tul- Maymaniyyah
Egypten)

At Faste hver Mandag
Min Kære Islamiske Brødre! Vi har lært, at ingen handling
udført i fromhed bør ses som lille og ignoreres. For man ved
aldrig, om netop denne handling måske kunne blive accepteret
af Allah      og føre til succes i begge verdener. Den tidligere
historie understreger også betydningen af frivillig faste. Det er
7
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naturligvis ikke let for enhver at faste frivillig faste, men hver
og en af os bør i det mindste gøre et forsøg på at faste hver
mandag, fordi det er Sunnah. Se, hvad fasten gjorde for denne
bande leder! Den førte ham til at blive velsignet og frelst.

Undskyld for Tilgivelse
Bogen “Kimiya-e-Sa’adat” indeholder følgende erklæring af
 = 8
Sayyiduna Sheikh Kitani $+ 
  : “Jeg så Sayyiduna Junaid

Baghdadi $+  = 8 i en drøm og spurgte: "Hvad gjorde Allah
     med dig?"
Han svarede: “Min tilbedelse og anstrengelser var til ingen
nytte for mig, det der forårsagede min tilgivelse var at stå op
om natten og bede to raka’a af tahajjud bøn.” (frivillig bøn, der
udføres om natten før Fajr bønnen) (Kimiya-e-Sa'adat, V2, s 1007,
Intisharat-e-Ganjinah Teheran)

Min Kære Islamiske Brødre! Man bør gøre til vane at udføre
frivillige tilbedelses handlinger, sammen med de obligatoriske,
især tahajjud. Man ved aldrig om ens anstrengelse til at stå op
tidligt for at bede tahajjud måske kunne blive accepteret af
Allah      og føre til ens succes.

Nogle Muslimer vil med Sikkerhed indtræde ilden
Min Kære Islamiske Brødre! Pas på! Denne medfølende tale
skal ikke lade Jer tro, at fordi Allahs      nåde er stor, kan I
forsømme jeres bøn, undlade fasten i Ramadanen, sidde foran
fjernsynet og se film og serier og stirrer på kvinder. Bare fordi
8

Kald Fra Floden

Barmhjertigheden af Allah      er stor, skal I ikke tro I kan
irritere jeres forældre, bande så meget som I ønsker, bagtale
muslimer så meget som I ønsker, såre følelserne af andre.
Tænk ikke at I kan opfører jer umoralsk, barbere el. trimme
jeres skæg, stjæle, røve folk, drikke, beruse Jer selv, spille, åbne
et kasino for at spille / sælge narkotika og begå enhver synd
fordi at Allahs      Nåde er stor. Mine Kære islamiske brødre!
Pas på, Lad ikke djævlen få fat i dig og tvinge dig til at adlyde
ham på denne måde. Sandelig er Allah      barmhjertig og
medfølende, men Han      er også ligeglad, Han      tilgiver
men straffer også. Hvad vil vi gøre, hvis han straffer os for at
begå en mindre synd?
Husk! Nogle muslimer vil helt sikkert blive straffet i ilden for
deres synder, og vi må frygte Allahs      vrede til alle tider, og
håbe at vores navne ikke er blandt beboere af ilden.
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Den Madani Attitude af Farooq-e-Azam   
 
 

Hvad kan vi sige om Sayyiduna Farooq-e-Azam   
  hvilken
 
frygt og håb han havde! Han citeredes at have sagt: "Hvis Allah
     vil sætte alle undtagen én person i Himlen, vil jeg håbe, at
denne person vil være mig, og hvis Allah      vil sætte en eneste
person i helvede, vil jeg være bange for, at den éne person kan
være mig. (Ittihafussaaddatil Muttaqeen, V11, s 425 Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah
Beirut) Uanset hvad, skal vi ikke fortvivle Nåden af Allah      og
samtidig skal vi ikke blive frygtløse over for Hans      vrede.

9
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En Enkelt Kugle
Lad mig prøve at forklare min pointe logisk. Der er for eksempel
10.000 islamiske brødre i denne forsamling i øjeblikket, lad os nu
antage at en terrorist pludselig indtræder denne bygning, tager
en pistol i hånden og råber: “Jeg vil kun fyre en kugle, kun én
person vil blive skudt, alle andre vil være sikre.”
Hvad tror I? Vil 9999 islamiske brødre stå frygtløse, vide at han
kun vil skyde én mand? Aldrig! hver enkelt person vil frygte at
kuglen kunne ramme ham. Jeg håber, at jeg har præciseret min
pointe.

Sko af Ild
Husk! Det er en kendsgerning, at en række muslimer vil blive
straffet i ilden på grund af deres synder, så hvorfor skal hver
muslim ikke frygte at han kunne være blandt dem? Smerten
som man føler, hvis man er blevet ramt af en kugle er intet i
forhold til straffen i helvede. I en Hadith i Muslim Shareef får
vi at vide, at den mildeste straf i Helvede er, at en mand vil
blive iført sko af ild, som vil gøre at hans hjerne koger (som
vand i en kedel), manden, der underkastes denne straf, vil tænke
at dette er den værste straf. (men det vil være den mildeste).
(Sahih Muslim, V1, s 115, Afghanistan)

Hadith i Sahih Bukhari Shareef: Han vil blive spurgt på dagen
af dom af Allah      : “Hvis du ejede hele universet ville du
give det hele, som fidyah for at standse denne afstraffelse?” Og
han vil skrige: “Ja”. (Sahih Bukhari, Hadith 6557, V4, s 261 Dar-ul-Kutubul
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Kald Fra Floden

Med andre ord: “ja, jeg vil give alt, hvis bare disse
sko bliver taget af mine fødder, så befri mig for denne pine.”

Ilmiyyah Beirut)

Er den letteste Straf Tålelig?
Min Kære Islamiske Brødre! Tænk ved Jer selv igen og igen! Hvad
vil der ske hvis nogen er straffet med denne “letteste” straf for
at begå en mindre synd? Hvad ville han gøre? Hvad nu hvis en
af os bander? Selv om dette er en stor synd, men hvad nu hvis
han var givet den letteste straf? Hvad ville han gøre? Hvad nu
hvis han gør sine forældre ondt? Dette er en stor synd, men
hvad nu hvis han skulle lide den letteste straf? Er det tåleligt?
Tænk på de synder man begår på daglig basis, hvad nu hvis
man på grund af at lyve, bagtale, tjene ulovligt, beruse dig selv,
se film og serier, lytte til musik eller endda høre nyheder fra en
kvindelige nyhedsoplæser på tv, må lide den letteste straf? Hvad
ville man gøre? Hvor uheldige er ikke den kvindelige nyhedsoplæser,
der for at tjene en lille sum penge læser nyheder på TV, ville
hun bare indse, at tusindvis af mænd begår synd ved at se hende,
fylde deres øjne med Haram, dette kan føre dem til helvede og
hun selv begår en stor synd.
Under alle omstændigheder! Enhver, der siger, at han kun har
et tv, så han kan se nyheder, skal lytte omhyggeligt! Det er
Haram for en mand at kigge på en kvinde og for en kvinde at
kaste et lystigt blik på en mand, og dette vil føre til Helvede.
Hvad nu, hvis man skal lide den letteste straf og blive iført sko
af ild bare for at se nyheder på TV?
11
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Hvis du vil læse om Straf Så...
Mine Kære Islamiske Brødre! Selv om der vil være langt mere
alvorlige former for straf i Helvede bliv i det mindste skræmt
ar den letteste straf. Hvis du ønsker at lære mere om disse
straffe, foreslår jeg at du læser den skriftlige version af et af
mine indlæg kaldet “Pur Asrar Khazanah” (The Secret Treasure)
eller lytter til optagelsen. (The secret treasure: Den hemmelige
skat, er endnu ikke oversat til dansk, men kan læses på engelsk
eller urdu)
Forhåbentlig vil I føle Jer rystet af frygten for Allah      efter
at have læst det. Spørg jer selv, “Hvad nu hvis jeg ’kun’ var nødt
til at lide den mildeste straf for manglende bøn med jama'a (i
forsamling)?” Hvad ville jeg gøre, hvis jeg var nødt til at bære
sko af ild, fordi at jeg ikke undgik at kigge på Ghair Mahram,
var uformel med min svigerinde eller ikke undgik kontakt med
min farbrors kone, morbrors kone, min kusine eller ikkeblodbeslægtede kvinder osv?
Ens svigerinde, farbror kone, morbrors hustru, kusine og ikkeblodbeslægtede kvinder osv. er Ghair Mahram i henhold til
shariah. Derfor har Sharia forbudt uformel forhold til nogle af
disse kvinder og andre kvinder man kan gifte sig med, og det
samme gælder for kvinder (også de skal undgå kontakt med
Ghair-mehram mænd)
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Den Destruktive Sti
Mine Kære Islamiske Brødre! Vi skal ikke fortvivle Nåden af
Allah      , vi må heller ikke blive frygtløs over for Hans     
vrede. Begge føre til ødelæggelse. Hvis nogen mister håbet om
Allahs      Nåde vil han blive ruineret, ligeså vil den som
dristigt begår synder, blive fanget i Allahs      vrede. Vi bør
altid tilbede Skaberen      , der har velsignet os af ren og skær
Barmhjertighed og velvilje. Og vi bør følge Den Ophøjede og
B
Elskede Rasool $(  ٖ  %   $+ @% A 
 *  og oprigtigt hellige ham hele
livet. Dette er nøglen til vores succes i begge verdener.
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