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Test i Graven*
    

Selv om Satan vil få dig til at føle dig doven læs da alligevel fra ende til 

anden og du vil ��;<�=  �>�� � ������� �����  føle en Madani transformation i dit hjerte. 

Fortrinlighed af at påkalde velsignelser (Durood 

Shareef) 

Den Hellige Profet 	�� �#��  �ٖ� �� � ��  ��� ��  �!  �������  ���  ��� �� udtalte: “Recitér Durood 

Shareef (påkald velsignelser på mig) i forsamlinger, din 

reciterede Durood Shareef vil blive til Noor (lys) for dig på 

dommedagen.” (Jami’-us-Sagheer, Hadith 4580, s. 280, Dar-ul-Kutubul 

Ilmiyyah Beirut) 

�2��  �� ?�� �@� �(�  ���!      �  ��� �� ��% ��'� �A  ���!  �������  

Graven irettesætter 

Sayyiduna Abu-al-Hujjaj Thumaali  ���B��  ���  � �C�+ fortæller, at den 

Hellige Profetudtalte  ��� ��  �!  ������� ���  ��� ��  � �� � ��	��  �#�� �ٖ : “Når den døde person er 

                                                 
* Denne tale blev holdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnat Allama Moulana Abu Bilal Muhammad 
Ilyas Attar Qadri Razavi i løbet af den 3 dages internationale Ijtima (forsamling) af 
Dawat-e-islami (1416h) i Madina-Tul-Auliya Multan. 
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lagt i Graven, siger den til ham: “Må du blive ødelagt! Hvorfor 

glemte du mig? Vidste du ikke, at jeg er hjemmet af problemer 

og mørke? Hvorfor har du gået på mig, så arrogant?” Hvis den 

afdøde er en from person, siger en stemme fra det usynlige: 

“Oh grav! Hvis han er en af dem, der altid spredte godhed og 

forhindrede ondskab.” Graven siger hertil: “Hvis dette er 

tilfældet, vil jeg blive en (Paradisets) Have for ham.” Liget af 

denne person, bliver til Noor (lys) og hans sjæl flyver op Allah 

 ������� �����.” (Musnad Abi Ya’la, Hadith 6835, V6, s. 67, Dar-ul-Kutubul 

Ilmiyyah Beirut) 

Tillykke! 

Kære Islamiske Brødre! Overvej oplysningen i denne velsignede 

hadith for et øjeblik, når en person er lagt i graven, om han er 

from eller ond, bliver han skræmt. Oh prædikanter af Dawat-

e-Islami! I der giver Dars fra Faizan-e-Sunnat! I der inviterer 

folk til godhed! I der opdrager jeres børn i henhold til sunnah 

og shariah! I der spreder Sunnah blandt folk ved individuelle 

bestræbelser! Tillykke til Jer alle! En uset stemme vil hjælpe og 

støtte Jer i graven, som vil blive en have for Jer. ��;<�=  �>�� � ������� �����  

Hvor er mine børn? 

Husk! Kun dine gerninger vil ledsage dig i graven. Et smukt 

hjem, rigdom, store virksomheder og de grunde du ejer vil 

ikke gå med dig i graven. Sayyiduna Ata’ bin Yasaar  ���B��  ���  � �C�+ 

sagde: “Når afdøde er begravet, kommer hans gerninger til 
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ham og ryster hans venstre lår og siger: “Vi er dine gerninger". 

Den døde spørger: “Hvor er mine børn? Hvor er mit luksus og 

min rigdom?” Gerningerne siger hertil: “Alt det er efterladt, 

intet er kommet i graven med dig bortset fra mig.” (Sharh-al-

Sudoor, s. 111, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

Skræmmende hændelser i graven 

Oh I, der er bange for mørke! Oh I, der bliver skræmt når I 

hører en kat! Oh I, der går over på den anden side af vejen, når 

I hører en hund gø! Oh I, der bliver skræmt af at nogen bare 

nævner slanger eller skorpioner! Oh I, der bliver bange selv 

ved synet af ild på langt afstand! Lyt omhyggeligt! Hadhrat 

Allama Jalaal-ud-Deen al-Suyyuti ����  �!  ���  �D� �: �+ citerer i Sharh-al-

Sudoor: "Når en afdød, som ikke frygtede Allah  ������� �����, men 

andet på jorden, er begravet, vil alt det, han var bange for på 

jorden komme i hans grav og skræmme ham.” (Sharh-al-Sudoor, 

s. 112, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

Kan en, der frygter Allah  ������� ����� begå synd? 

Kære Islamiske Brødre! Kan den, der frygter Allah  ������� ����� 
nogensinde forsømme sin Salaah (bøn)? Kan han forsømme at 

give Zaka’t (almisse)? Kan en, der frygter Allah  ������� ����� nogensinde 

tjene Haram penge og modtage eller give renter og bestikkelse? 

At Barbere sit skæg eller reducere det mere end en knytnæves 

længde er Haram, så kan den, der frygter Allah  ������� ����� nogensinde 

barbere sit skæg? Kan han se film og serier på tv, video og 
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internet og lytte til sange og musik? Kan den, der frygter Allah 

 ������� ����� såre følelserne af sine forældre, brødre, søstre, familie og 

andre muslimer? Kan den, der frygter Allah  ������� ����� begå synder 

såsom at bande, lyve, bagtale, sladre, bryde løfter og andre 

onde handlinger? Kan den, der frygter Allah  ������� ����� være en tyv, 

en terrorist eller en morder? De, der begår synder som disse, 

bør lytte meget opmærksomt på denne Hadith igen "Når en 

afdød, som ikke frygtede Allah  ������� �����, men andet på jorden, er 

begravet, vil alt det, han var bange for på jorden komme i hans 

grav og skræmme ham.” (Sharh-al-Sudoor, s.112, Dar-ul-Kutubul 

Ilmiyyah Beirut) 

Kald fra afdøde naboer 

De, der ikke beder, ikke faster i ramadanen uden lovlig (Shari’) 

grund, ser film og lytter til sange, er ulydige over for forældre, 

barber skægget, følger utilladelig mode og begår andre synder, 

bør lytte meget opmærksomt Hujjat-ul-Islam Imam Muhammad 

Ghazali ��  �! ��  � �:�+ �D ��� ����2��  citer: “Når selve synderen er lagt i graven 

og er straffet, vil hans afdøde naboer sige til ham: "Oh du, der 

levede i verden efter dine naboer og brødres død! Lærte du 

ikke en lektie fra vores død? Lærte du ikke noget af os, der 

forlod verden før du? Så du ikke, hvordan vores dage endte? 

Du havde tid, hvorfor udførte du ikke gode gerninger, som 

dine brødre ikke nåede?” Derefter vil et hjørne af jorden, siger 

til ham: ”Oh du bedraget af den dødelige verden! Hvorfor 

lærte du ikke noget af dem, der kom her før dig. De var også 
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lokket af det verdslige.” (Ihya-ul-Uloom, V4, s. 530, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah 

Beirut) 

Kære Islamiske Brødre! Sandelig! Den, der forlader denne verden, 

giver et tavst budskab til os, som er at vi også en dag skal 

forlade denne verden. Han bliver begravet under denne jord, 

ligeså vil vi ende under jorden. 

Testen er nær 

Kære Islamiske Brødre! Når skolernes eksamenstid er nær, får 

de studerende travlt med repetition. Alle bekymrer sig og siger, 

at test-perioden nærmer sig. De forbereder til eksamen, beder 

og nogle ukloge mennesker bestikker endda eksaminatorerne. 

Deres eneste ønske er at bestå eksamen med glans. Oh I, der er 

travlt beskæftigede med læsning til verdslige eksamener! En 

anden eksamen nærmer sig, den vil finde sted i graven. Gid vi 

forberedte os til denne test! I dag tilbringer studerende hele 

dage og nætter på forberedelse, om nødvendigt tager de endda 

tabletter for at holde sig vågne. Oh I som er bekymrede for 

verdslige test! Det er overraskende, at I er så optagede af at 

forberede til de sandsynlige spørgsmål til eksamen på jorden, 

men ikke gør nogen forberedelse til de 100 % sikre spørgsmål i 

Graven, som vi allerede er blevet gjort bekendt med af vores 

ærede, ophøjede og elskede Profet 	�� �#��  �ٖ� �� ���  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��. Desværre 

har vi ingen opmærksomhed på de yderst vigtige spørgsmål, 

som vi skal besvare i graven. Vi er så travlt beskæftigede med 

verden, at vi glemmer at vi skal dø en dag. 
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Den der efterligner er vellykket 

Kære Islamiske Brødre! Må Allah  ������� ����� velsigne Jer med Sin 

azza wa jallas Barmhjertighed og Nåde, og skænke Jer død i 

tilstand af Imaan i Madina ved Profetens 	�� �#��  �ٖ� �� � ��  ��� ��  �!  �������  ���  ��� �� 

hvilested og må disse dua også gå i opfyldelse i min favør 

Ameen. Vi ved alle, at det er strafbart at kopiere ved verdslige 

test, men testen i graven er unik, da det her er vigtigt at 

kopiere for at få succes. Allah  ������� ����� har givet os et eksempel at 

kopiere, og jo mere vi kopierer dette eksempel, jo mere 

vellykket vil vi være. Allah  ������� ����� fortæller i Quran Sura Ahzab, 

vers 21: 

 �%�E� �  �	 �F� �  �>���  � �G  �2 �# �+�  �H��  �#�� �2 I1  �B �0 �9 ID 
A’la Hadhrat Imaam-e-Ahle Sunnah, Mujaddid-e-Ummah, 

revivalist af Sunnah, akademiker i Sharia, guide i tareeqah, 

springvand af velsignelse, Allama Moulana Al-Haaj Al-Hafiz 

Al-Qari Al-Shah Imaam Ahmed Raza Khan ��  �! ��  ���� �: �D 6�: ����  

oversætter ovenstående vers således i Kanzul-Imaan: 

“Sandelig i Allah  ������� ����� Noble sendebud 	�� �#�� �ٖ� �� ���  ��� ��  �!  ������� ���  ��� �� har I et 

godt eksempel.” 

Dem, der følger dette eksempel, vil opnå succes, og dem, der 

følger satan i stedet, vil aldrig opnå succes. 



Test i Graven 

7 

Uheldig brudgom forblev sovende! 

Kære Islamiske Brødre! Må Allah  ������� ����� velsigne Jer alle med 

Sin Nåde og Barmhjertighed. Det er muligt, at folk en dag vil 

sige sådan om en af Jer: Han gik i seng i går aftes, som han 

plejer, der var intet galt, men da han skulle vækkes om morgenen, 

så han kunne komme på arbejde, blev han fundet sovende så 

dybt, at han ikke ville kunne vækkes før Dommedagens komme. 

(I andre ord; han blev fundet død). “Nogle gange bliver man 

offer for døden pludseligt og uventet. En hjerteskærende sand 

begivenhed fandt sted i Baab-ul-Madina Karachi et par år 

tilbage. Der var en ung mand, som skulle giftes, der var en dag 

tilbage til ceremonien. I stedet for at takke Allah  ������� ����� ved at 

bede nafl-Salah (frivillig bøn) og give penge til velgørenhed, 

holdt familien en storslået fest med musik og dans. Pigerne i 

familien dansede og mændene så på. Dette stod på hele natten 

og da det blev tid til Fajr-Salah (morgen-bønnen) gik alle i seng. 

Brudgommen var ligesom alle andre træt, han gik også i seng. 

Kære Islamiske Brødre! Næste dag blev klokken 12 brudgommen 

sov stadig, moderen sendte en ind for at vække ham, så han 

kunne tage et bad og gøre sig klar, hans kone skulle komme i 

dag. Familie medlemmet som var gået ind for at vække ham 

kaldte og kaldte og fik intet svar. Han rystede ham, det gik op 

for ham at brudgommen var gået bort, så han skreg af chok. 

Alle var chokeret over den pludselige død af brudgommen. Og 

huset der før var fyldt med glæde var nu fyldt af sørgende 
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mennesker. Musik, sang, latter og lykke vendt til gråd, skrig og 

sorg. Et ligklæde blev købt, en grav blev gravet og liget af den 

uheldige brudgom blev lagt en kiste. Ak! Brudgommen, der 

var på vej til at blive gift, kørt i en pyntet bil og hente sin brud 

om få timer skulle nu i graven på den mørke og øde gravplads. 

I stedet for at indtræde det belyste og indrettede værelse, skulle 

han ligges i den mørke grav fyldt med insekter. Han var ikke 

iført attraktive bryllups klæder men var i stedet hyldet ind i et 

ligklæde og skulle begraves. 

Skrækindjagende syn af graven 

Kære Islamiske Brødre! Vi vil også gennemleve denne dag, 

hvor vi bliver sænket i vores grav. Og vi vil være i stand til, at 

se de mennesker der begraver os og smider jord over os, men 

vi vil ikke være i stand til at tale. Efter begravelsen vil de der 

holdt os kær forlade os. Vi vil høre deres skridt og ved lyden 

vil vores hjerter synke. Derefter vil to engle, Munkar og 

Nakeer, med langt sort hår og skræmmende ansigter skære 

igennem gravens væg med deres skarpe og lange tænder. Høje 

flammer vil stå ud af deres øjne, de vil få os til at sidde oprejst. 

De vil stille spørgsmål på en meget hård måde. Oh I, der kun 

bekymrer Jer for de verdslige tests! Oh I som ser film og serier! 

Oh I, som lytter til musik! Oh I som barber Jeres skæg eller gør 

det mindre end en knytnæve-længde! Oh I der tjener Haram 

og giver eller tager imod renter og bestikkelse! Oh I som 

undertrykker andre pga. Jeres høje sociale status! Oh I der sladrer 
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og svare igen! Oh I som er onde mod Jeres forældre! I som 

ikke opdrager Jeres børn efter Sunnah og shariah! Oh I der 

forhindrer Jeres børn i at deltage i Sunnah inspirerende 

forsamlinger (Ijtima) af Dawat-e-Islami, så de ikke bliver 

religiøse! Oh I der forhindrer Jeres sønner i at gro skæg, iføre 

sig en turban og lade lokkerne vokse! 

Og islamiske søstre der ikke dækker sig, går med make-up og 

viser sig for fremmede mænd lyt omhyggeligt! Hvis Allah  ������� ����� 

og Hans elskede Profet 	�� �#��  �ٖ� �� ���  ��� ��  �!  �������  ���  ��� �� bliver misfornøjet og 

du mister din Imaan (tro) pga. disse synder, hvad vil du så 

gøre? 

I graven vil følgende spørgsmål blive stillet på en meget hård 

måde. Hvem er din Skaber? Den person der har mistet sin 

Imaan (tro) vil ikke være i stand til at besvare. Han vil sige: Jeg 

er ked af det! Jeg er ked af det! Jeg kender ikke svaret. Det 

andet spørgsmål vil være: Hvad er din religion? Den døde 

person vil tænke, at han kun stræbte efter gavn på jorden, 

forberedte sig ikke på testen i graven og lod sig fordybe i 

komforten i verden. Han vil ikke forstå noget, og vil sige: Jeg er 

ked af det, jeg er ked af det, jeg ved ikke noget. Derefter vil et 

meget smukt og lyst ansigt af en person blive vist og den 

afdøde vil blive spurgt om, hvad han kan sige om denne 

person. 

Hvordan vil han man kunne genkende denne velsignede 

person? Hvis man aldrig har elsket Hans  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��  � �� � ��	��  �#��  �ٖ  
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sunnah om at gro skæg, hvis man ønskede den sidste nye 

frisure-stil og tøj mode. Hvis man aldrig har haft skæg, aldrig 

har iført sig turban, har forbydet sin søn at gro lokker og har 

gået i jeans og skjorte som ikke dækkede kroppen, som den 

skal dækkes ifølge Sharia’, har haft billede af en skuespiller i 

sin nøglering og i sin bil, så alle der så den også syndede pga. 

en. Og kun kender navne på sangere og kunstnere, vil man 

ikke vide hvem denne person er. 

Den uheldige person, som kan have mistet sin Imaan vil sige: 

jeg er ked af det, jeg er ked af det, jeg ved intet. Vinduet til 

Paradiset vil blive åbnet et øjeblik for derefter at blive lukket 

igen, så vil vinduet til Helvede åbnet og man vil høre lyden: 

Hvis du havde givet korrekte svar, ville vinduet til Paradiset 

være blevet åbnet for dig permanent. Efter at have hørt dette, 

vil personen blive ramt af sorg og beklagelse. Hans ligklæde vil 

blive til kappe fra Helvede. Der vil blive sat slanger og skorpioner 

i hans grav som vil angribe ham. 

Synet af den Elskede  ��� ��  �!  ������� ���  ��� ��  � �� � �� ٖ� 	��  �#��  

I der beder regelmæssigt, faster i Ramadan, udføre Hajj, giver 

Zakah, undgår at se film og lytte til sange! I der afholder sig fra 

at bryde løfter, bagtalelse, sladder og taler venligt til glæde for 

Allah  ������� �����! Prædikanter af Dawat-e-Islami! der handler efter 

Sunnah og opfordre andre til at gøre det samme! I der giver 

Dars (undervisning) fra Faizan-e-Sunnat (bog skrevet af 

grundlægger af Dawat-e-islami Allama Moulana Ilyas Attar 
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Qadri Razavi  ��� ������� ��  �	� �
��� ���  �������), invitere folk til godhed, rejser med 

Sunnah inspirerende Madani Qafilas af Dawat-e-Islami, lader 

skægget gro ifølge sunnah, bære en turban, og tøj i henhold til 

sunnah! Tillykke til jer alle! 

For når en troende bliver stillet spørgsmålet i sin grav: Hvem 

er din Skaber? Vil han svare: Min Skaber er Allah  ������� �����. Til 

næste spørgsmål: Hvad er din religion? vil han svare: Min 

religion er Islam  ������� �����  J �K  �%�'� �(��. Derefter får man vist ansigtet af en 

smuk og barmhjertig person, når der bliver spurgt: Hvad 

kender du til denne person (  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��  � �� � �� ٖ� 	��  �#�� )? Vil han svare: 

Dette er Den elskede budbringer  ��� ��  �!  ������� ���  ��� ��  � �� � �� ٖ� 	��  �#��  af Allah  ������� �����. 

Han 	�� �#�� �ٖ� �� � ��  ��� ��  �!  ������� ���  ��� �� er min Mester. Når Hans  ��� ��  �!  ������� ���  ��� ��  � �� � �� ٖ� 	��  �#��  

navn blev nævnt plejede jeg at blive glad og kysse mine 

tommelfingre og placere dem på mine øjne pga. kærlighed til 

Ham 	�� �#�� �ٖ� �� ���  ��� ��  �!  ������� ���  ��� ��. Hans  � ��  �!  ������� ���  ��� ��	��  �#�� �ٖ� �� ���  ��  velsignede erindring 

var den eneste skat af mit liv. Efter at han har besvaret det 

sidste spørgsmål, vil vinduet til Helvede blive åbnet og derefter 

lukket igen øjeblikkeligt. Vinduet til Paradiset vil blive åbnet, 

og man vil høre lyden: Hvis du ikke havde givet de rigtige svar, 

ville vinduet til Helvede have været permanent åbnet for dig. 

Efter at have hørt dette, vil personen være meget glad. Han vil 

få en himmelsk dragt og seng og graven vil være udvidet og 

personen vil nyde den. 

�2��  �� ?�� �@� �(�  ���!      �  ��� �� ��% ��'� �A  ���!  �������  
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Navn på porten til Helvede 

Kære Islamiske Brødre! Angre Jeres synder med det samme. 

Husk! Den Hellige Profet 	�� �#��  �ٖ� �� ���  ��� ��  �!  �������  ���  ��� �� har sagt: Den der 

forsømmer en salaah (bøn) forsætligt, hans navn vil blive 

skrevet på døren til Helvede hvorigennem han vil indtræde 

denne.” (Hilya-Tul-Auliya, Hadith 10.590, V. 7, s. 299, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah 

Beirut) 

Det hedder i en anden Hadith Shareef: “Den der ikke faster en 

dag i Ramadan uden en lovlig Shari’ grund, vil ikke kunne 

gøre op for denne ene dag om han så fastede hele sit liv.”  

(Jami ' Tirmidhi, Hadith 733, V. 2, s. 175, Dar-ul-Fikr Beirut) 

Hvis du nogensinde har forsømt faste eller bøn, så beregn de 

forsømte dage og lav qada (gøre op for dem) og angre forsinkelsen. 

De der ser film og serier skal være bange, da det i Mukashifa-

Tul-Quloob kan læses: “Den som fylder sine øjne med Haram, 

vil få sine øjne fyldt med brand på Dommens Dag.” (Mukashifa-

Tul- Quloob, s.10, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

De der ikke respektere deres forældre bør også være bange, det 

står i Hadith Shareef: “Natten til Mairaaj, så Den Hellige Profet 

	�� �#��  �ٖ� �� ���  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��, at nogle mennesker hang på grene af brand. 

Det blev sagt, at disse anvendte skældsord om deres forældre.” 

(Al-Kabair, Imaam Dhahbi, s. 48, Ashaa'at-ul-Islam kutub khaana Peshawar) 

De, der barbere deres skæg eller trimmer det korter end en 

knytnæve-længde bør også være bekymrede, det står i Hadith 



Test i Graven 

13 

Shareef: “Trim overskægget og lad skægget vokse og gør ikke 

dit ansigt som jødernes.” (Shar Ma'aanil athaar Hadith 6424, v. 4, s. 

28, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah) 

Sorte Skorpioner 

For et par år siden blev liget af en glatbarberet ung mand fundet 

i en landsby nær Quetta (Pakistan) og folk besluttede at begrave 

ham. Noget tid efter begravelsen kom pårørende til den afdøde 

og sagde at de ønskede at tage liget med til deres egen landsby. 

Graven blev åbnet, pladen over hans ansigt blev flyttet, alle 

blev meget forskrækkede over synet. Ligklædet var fjernet og 

der kunne ses et skæg af sorte skorpioner på hans ansigt! Alle 

blev foruroligede, lukkede graven hastigt og løb væk. 

Kære Islamiske Brødre! Må Allah  ������������ redde os alle fra skorpioner. 

Gør Niyyah (intention) om at adaptere denne Sunnah af den 

elskede og ophøjede Profet  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��  � �� � �� ٖ� 	��  �#�� , tøv ikke og lad 

skægget vokse på dit ansigt. De, der barbere eller trimmer 

skægget kort bør angre. Husk! Barbering skæg er Haram, og 

trimning så det er kortere end en knytnæve-længde er også 

Haram. 

Sunnah at holde Lokker 

Kære Islamiske Brødre! Den elskede Profets  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��  � �� � ��	��  �#��  �ٖ  

velsignede hårs længde svarede altid til enten halvvejs på det 

velsignede øre, til det velsignede øreflip eller længere så det 
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rørte de velsignede skuldre, men heller ikke længere. (dog under 

Hajj eller Umra, fik Han  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��  � �� � ��	��  �#��  �ٖ  det klippet for at 

komme ud af Ihraam). Det er ikke en Sunnah at have 

moderigtig hårstil. Lad dit hår vokse ifølge Sunnah og iføre dig 

Imama (turban). 

Fortælling om Turban (Imama Shareef) 

A'la Hazrat Ahmed Raza Khan ����  �!  ��� �D� �: �+ siger, at barnebarnet af 

Sayyiduna Umar Farooq  ���B��  ���  � �C�+ Sayyiduna Saalim  ���B��  ���  � �C�+ 

sagde: “Jeg kom til min far Sayyiduna Abdullah ibn Umar     

 ���B��  ���  � �C�+ som var i gang med at binde sin turban. Han  ���B��  ���  � �C�+ 

kiggede på mig og spurgte: "Kan du lide at bære turban?” Jeg 

svarede: “Hvorfor ikke!” Sayyiduna Abdullah ibn Umar   � �C�+ ���B�� ���  

sagde hertil: “Ved at adaptere Sunnah af at bære turban, vil du 

vinde respekt, og når Satan ser dig i turbanen, vil han vende 

ryggen til.” Jeg hørte RasoolAllah  ��� ��  �!  ������� ���  ��� ��  � �� ��� ٖ� 	��  �#��  sige: “At bede 

en salaah (bøn) med turban er svarende til at bede 25 uden 

turban, og en Jum’a-bøn med turban svarer til halvfjerds uden 

turban.” Ibn Umar  ���B��  ���  � �C�+ sagde videre: “Oh søn! Bær turban 

fordi englene gør dette hver fredag og sender fred og 

velsignelser indtil solnedgang over dem, som bærer turban.” 

(Fatawa-e-Razaviya, v. 6, s. 215, Raza Foundation) 

Hvis I alle gør intention om at gro skæg, lokker og iføre Jer 

turban, tror jeg, at der vil komme en dag, hvor disse hellige 

Sunnah af den elskede Profet  �ٖ� �� � ��  ��� ��  �!  ������� ���  ��� ��	�� �#��  vil blive udbredt 

i vores samfund. 
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Rædselsvækkende følger af at følge ulovlig mode 

Den Hellige Profet 	��  �#�� �ٖ� �� ���  ��� ��  �!  ������� ���  ��� �� sagde: “(Om natten Me’raaj) 

Jeg så nogle mænd, hvis læber blev skåret over med sakse af 

brand. Jeg spurgte: Hvem er de?" Jibra’eel   ��� ��  �!.�/ ��0��  svarede: 

Disse mennesker prydede sig med ulovlige ting. “Jeg så et 

ildelugtende hul, hvorfra råb og skrig hørtes. Jeg spurgte: “Hvem 

er de?" Jibra'eel svarede: “Det er de kvinder, der opnåede skønhed 

med ulovlige midler.” (Tareekh-e-Bagdad, v. 1, s. 415, Dar-ul-Kutubul 

Ilmiyyah Beirut) 

Husk! Neglelak danner et lag på neglene som gør, at wudu 

(den rituelle afvaskning) og ghusl (det rituelle bad) ikke er gyldig 

og derved vil Salaah (bønnen) heller ikke være gyldig. 

Lad os alle love 

Kære Islamiske Brødre! Lov Jer selv at fra i dag og fremover, 

vil I ikke forsømme Jeres salaah (bøn), I vil ikke gå glip af fasten 

i Ramadan. I vil ikke se film og serier, ikke lytte til sange og 

musik. I vil ikke barbere Jeres skæg, ikke trimme det mindre 

end en knytnæve-længde ��;<�=  �>�� � ������� ����� . Mænd bør have deres 

shalwaar (løse bukser) løftet over deres ankler, den del af 

benklæderne der hænger under anklerne pga. stolthed er fra 

Helvede. 

Det fremgår af Hadith: “En person trak sine benklæder (svøb) 

efter sig pga. stolthed. (lod sit svøb hænge lavt) Han sank ned i 
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jorden og vil forblive sådan indtil Dommens Dag.” (Sahih Bukhari, 

Hadith 5787, v. 4, s. 46, Darul- Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

Fra i dag vil alle islamiske brødre holde deres shalwaar over 

deres ankler  ����;<�=  �> � ������� ����� , ��;<�=  �>�� � ������� ����� , ��;<�=  �>�� � ������� ����� . 

�2��  �� ?�� �@� �(�  ���!      �  ��� �� ��% ��'� �A  ���!  �������  

Sengeliggende Moders Helbredelse 

En islamisk bror, der bor i Karachi fortæller: “Min mor var så 

syg, at hun ikke kunne komme ud af sengen uden hjælp. Selv 

lægerne havde erklæret, at hun ikke ville komme sig. Jeg havde 

hørt, at de brødre der deltog i Madani Qafila (Sunnah inspirerende 

lejre) af D’awat-e-Islami fik besvaret deres bønner og sygdomme 

blev kureret. Derfor besluttede jeg at rejse med Madani Qafila. 

Jeg kom til hovedkvarteret (markaz), hvor jeg gav udtryk for 

min hensigt om at ville rejse med Madani Qafilah i tre dage. 

I selskab med de hengivne slaver af Profeten  ��� ��  �!  �������  ���  ��� ��  � �� ��� ٖ� 	��  �#�� , 

nåede jeg til en landsby nær Sahra-e-Madina, Karachi, Sindh. 

Efter Bayan (tale) afholdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, deltog alle 

i Dua (bøn). Jeg havde underrettet de islamiske brødre om 

min mor og hendes alvorlige tilstand, de trøstede mig og bad 

for min mor. Ved individuel indsats overtalte lederen mig til at 

rejse med en anden Madani Qafila i 30 dage; Jeg gjorde også 

den intention. I alle de tre dage bad jeg for min mor og bedring 

i hendes tilstand. 
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På tredje dagen havde jeg en drøm, hvor jeg så en from mand, 

hvis ansigt skinnede. Han sagde: “du skal ikke bekymre dig om 

din mor, hun vil ��;<�=  �>�� � ������� �����  få det bedre.” Jeg vendte hjem 

efter afslutning af denne lejr og var glædeligt overrasket over, 

at se at det var min mor der åbnede døren, da jeg bankede på. 

Jeg kyssede hendes fødder af glæde og fortalte hende om 

drømmen. Jeg rejste derefter med den næste Madani Qafila i 

30 dage efter at have fået tilladelse af min mor.  

�2��  �� ?�� �@� �(�  ���!      �  ��� �� ��% ��'� �A  ���!  �������  
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