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AT RESPEKTERE EN MUSLIM*
 

Selv om Satan vil gøre sit bedste for at forhindre dig i at læse denne 

Brochure og få dig til at føle dig doven, læs da alligevel fra ende til 

anden, du vil ��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  føle en Madani transformation i dig selv. 

FORTRINLIGHED AF DUROOD SHAREEF (AT SENDE 

VELSIGNELSER PÅ PROFETEN  ��� ��  ���  ������� ���� ��� ��� ��� 	��� ���� ) 

en Hellige Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� sagde: “Den, der er 

mig nærmest på dagen af Dom er den, der recitere mest 

Durood Shareef mens han lever i denne verden.” (Jami 'Tirmidhi, 

Hadith 484, V2, P27, Dar-ul-Fikr Beirut) 

�-�� � ��  �>�� �?� �#�  ����      �  ��� �� �� ��"� �@  ����  �������  

FALSK MØNT  

En Ild tilbeder plejede at få sit tøj syet af Sayyiduna Sheikh 

Abu Abdullah Khayyaat ���� ���  ���  �A� �7 �& og han betalte altid med en 

                                                 
* Denne tale blev afholdt af Ameer-e-AhleSunnat  ��� � ������ ��  �	� �
��� ���  ������� i den 3 dages 

internationale forsamling ’Ijtima af Dawat-e-Islami’ den 11. 12. og 13. 
Sha'baan-ul-Mu'azzam 1423h i Madina-Tul-Auliya i Multan. Den er her 
præsenteret med de nødvendige ændringer. 
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falsk mønt, som Sayyiduna ���� ���  ���  �A� �7�& bevidst modtog. En dag i 

hans ���� ���  ���  �A� �7 �& fravær, accepterede hans ���� ���  ���  �A� �7�& elev ikke de 

falske mønter fra ild tilbederen. Da Sayyiduna Sheikh Abu 

Abdullah Khayyaat  � �� ���  ���  �A� �7 �&�  kom tilbage og fik at vide, hvad 

der var foregået, spurgte han ���� ���  ���  �A� �7�& sin elev: “Hvorfor har du 

ikke taget imod mønten? I mange år har han betalt med falske 

mønter, som jeg har modtaget, så han ikke skulle give dem til 

andre muslimer.” (Ihya-ul-Uloom, V3, s 77, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah 

Beirut) 

 HVAD FORVENTER DAWAT-E-ISLAMI?  

Kære Islamiske Brødre! Kan I se hvor stor respekt vores 

fromme helgener, �  �	�B�
�7 �&� � �������  havde til andre muslimer. De 

plejede at acceptere personlige tab blot for at spare andre 

muslimer fra skader, mens der i dag ses en bror stjæle fra sin 

egen bror. Den verdensomspændende non-politisk bevægelse, 

Dawat-e-Islami ønsker at bringe minderne om vores fromme 

helgener, �  �	�B�
�7 �&� � �������  tilbage. Dawat-e-Islami fjerner had og 

spreder kærlighed. Hver islamisk bror bør gøre til vane at rejse 

med Madani Qafilas (sunnah inspirerede forsamlinger) hver 

måned, udfylde deres Madani In'aamaat kort og aflevere den 

til den pågældende ansvarlige islamiske bror hver måned. Ved 

at gøre dette vil du ��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  blive velsignet og udvikle ånd til 

at respektere andre muslimer. Hvis vi alle respektere hinanden 

helhjertet, vil vores samfund ��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  blive eksemplarisk. 

�-�� � ��  �>�� �?� �#�  ����      �  ��� �� �� ����  ������� ��"� �@   
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TRE TYPER AF MENNESKER ER AFSKÅRET FRA PARADISET 

Forældre og ‘Zuwil-arhaam’ (blodsbeslægtede) fortjener vores 

høflige og respektfulde adfærd mere end nogen anden i 

samfundet, men desværre er der i dag ikke megen opmærksomhed 

omkring dette. Nogle mennesker er meget ydmyge og velmannerede 

i offentligheden, men de mishandler deres familie-medlemmer 

i det private.  

Til sådanne menneskers oplysning vil jeg nævne en Hadith. 

Der berettedes af Sayyiduna Abdullah ibn Umar ���� ���  ���  �A� �7 �&: Den 

elskede Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� af Allah  ��<�2�� ��=�0 sagde: “Tre slags 

mennesker vil ikke indtræde paradiset; den, der piner sine 

forældre, Dayyuth (forklaring følger) og kvinder, der 

adopterer maskulin stil.” (Majma'uz Zawaaid, Hadith 13.431, V8, s 

270, Dar-ul-Fikr Beirut) 

DEFINITION AF DAYYUTH 

I ovennævnte Hadith er udover, en person der er ond mod 

sine forældre også dayyuth frataget retten til paradiset. En 

dayyuth er en person, der ikke bekymrer sig om hvorvidt hans 

kone mødes med fremmede mænd. Husk! Udover øvrige ikke-

blodbeslægtede ghair-mehram er fætre, mostres mænd, fastres 

mænd, søstres mænd og mandens bødre også ghair mehram 

og man er påbudt purdah (tildækkelse) ved deres tilstedeværelse. 

Hvis konen ikke gør Shari' Purdah (slør) under deres 

tilstedeværelse, vil hun gøre sig tjent til helvede, og hvis 

manden kan standse hende, men ikke gør det, vil han ifølge 

sharia være en dayyuth, der fortjener helvede, han vil i første 
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omgang blive berøvet paradiset. En dayyuth, der begår denne 

synd åbenlyst, er en Fasiq-e-Mu'lin, uværdig til at være Imaam 

(lede bøn) og uværdig til at vidne.  

Kære Islamiske Brødre! Gør det til en vane regelmæssigt at 

rejse med Madani Qafilas (sunnah inspireret lejre), udfylde din 

Madani In'aamaat kort hver dag og indsende det hver måned 

til den pågældende områdeansvarlige islamiske bror. Du vil    

��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  blive fri for at begå synder, herunder dayyuthi ved 

hjælp af velsignelse fra den Elskede Profet  �� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��	��� �� C 

KVINDER IFØRT MASKULINT TØJ ER BERØVET PARADISET 

Det hedder i en hadith at kvinder, der adopterer maskuline 

stilarter, vil blive frataget paradiset. Den kvinde, der bærer 

maskulint tøj, sko, eller har en maskulin frisure fortjener den 

samme straf.  

Mange tager ikke i betragtning at børn også skal klædes efter 

deres køn. Undertiden er drengene klædt i tøj eller friseret 

sådan at de ligner piger, og ligeledes er piger klædt i drengtøj 

og friseret som drenge. Det er en synd at klæde sine døtre som 

drenge og omvendt. Henna kan anvendes på håndflader og 

fødder af pigerne, at anvende henna på hænder eller fødder af 

drengene er en synd. (Raddul-muhtar v9, s 522, Dar-ul-kutubul Ilmiyya 

Beirut)  

Klæd ikke jeres børn i tøj, der har billeder af levende ting på 

dem. Anvend ikke neglelak på børns negle og børnenes mor 

bør heller ikke anvende neglelak, da man ikke kan udfører 
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wudu (den rituelle afvaskning) & ghusl (det rituelle bad) med 

neglelak på neglene. 

RESPEKT AF ÆLDRE BROR 

Udover forældre, bør andre nære slægtninge, f.eks brødre og 

søstre også respekteres. Efter faderen har bedstefaderen og den 

ældre bror krav på stor respekt, da den ældste bror 

stedfortræderved faderens manglende tilstedeværelse. Den 

Hellige Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� sagde: “Den ældre brors ret 

over hans yngre bror er som den ret, en far har over sine 

børn.” (Shu'ubul-Imaan, Hadith 7929, V6, s 210, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah 

Beirut) 

LÆR DINE BØRN GODE MANNÉR 

Forældre skal også ligge stor vægt på opfyldelsen af deres 

børns rettigheder. I stedet for at gøre dem "moderne", bør 

forældre forsøge at få deres børn til at følge Sunnah, lære gode 

manerer og deltage i Sunnah-inspirerende klima. Forældre bør 

forhindre deres børn i at hengive sig til dårlige vaner såsom at 

se film & serier der viser dårlige, syndige vaner og traditioner 

og musik som gør at folk forsømmer deres ihukommelse af 

Allah  ��<�2�� ��=�0.  

Nu til dags tror forældre, at sørge for at deres børn får en god 

uddannelse og dygtighed og ekspertise i det verdslige, hvorved 

de kunne tjene gode penge, er den vigtigste rettighed deres 

børn har. Ak! kroppen og tøjet af barnet er reddet fra snavs, 

men ikke deres rensning af deres hjerte og gerninger er 
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forsømt. Den elskede Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� sagde: “Det er 

bedre for en person, at lære sine børn gode manerer end at 

give 2,75 kg i velgørenhed.” (Jami 'Tirmidhi, Hadith 195, V3, s 38) 

Og Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� sagde også: “En far har ikke givet sine 

børn noget bedre end gode manerer.” (Jami 'Tirmidhi, Hadith 1959, 

V3, s 383) 

EN ÅRSAG TIL AT DER IKKE ER MADANI MILJØ (SUNNAH 

OPFYLDENDE MILJØ) I HJEMMENE  

Desværre er der i dag i mange hjem ikke Madani miljø. Vi er i 

stort omfang selv ansvarlige for denne situation. Vores brug af 

uhøfligt og spøgende sprog, dårlige manerer og ekstreme 

skødesløshed er årsag til denne situation.  

Vores islamiske brødre opfører sig meget høfligt & ydmygt når 

de er ude blandt andre, men mishandler (verbalt) deres egen 

familie-medlemmer. Husk! Din dårlige opførsel er en meget 

stor hindring i udbedringen af din familie. Pas på! Hvis du 

ikke forbedre din opførsel og ikke gør en indsats ydmygt og 

høfligt til forandring af din familie, kan du ende i helvede. 

Allah  ��<�2�� ��=�0 siger i den Hellige Quran, Juz 28, Sura Tahreem, 

Vers 6: 

 �D��-ۡ�E ��� � F&�� G 	ۡ �Hۡ���Dۡ�� �� 	ۡ �H �+ �IۡG�� �J -ۡ�E �-ۡ�K��� �  �3ۡL �M�� �� ��B��L� �J � L �, �&� �N�#ۡ� ��  �O���K�� � 

OVERSÆTTELSE:  

Oh I, der tror! Vogt jer og jeres folk fra en ild, hvis brændsel 
er mennesker og sten! 
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HVORDAN SKAL VI REDDE VORES FAMILIEMEDLEMMER FRA 

HELVEDE? 

Det fremgår af Khazain-ul-Irfaan med hensyn til afkald vers, 

“(Beskyt jer selv og jeres familier fra ilden i helvede) ved at 

adlyde Allah  ��<�2�� ��=�0 og Hans  ��<�2�� ��=�0 elskede Profet 	��� ���� ��� ��� ���� ���  ������� ���  ��� ��, 

ihukommelse, afholdelse fra synd, vejledelse af jeres familier 

mod godhed og forbydelse fra onder og ved at undervise dem i 

viden & gode etiketter.” 

RESPEKT AF PÅRØRENDE 

Alle familiemedlemmer skal behandles pænt. Sayyiduna Aasim 

��K�0  ���  � �P�& fortæller, at den Hellige Profet 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  �������  ���  ��� �� Sagde: 

“Den der ønsker lang levetid, stigning i sin føde og beskyttelse 

fra dårlig død, bør frygte Allah  ��<�2�� ��=�0 og behandle sine 

slægtninge med respekt.” (Mustadrak, Hadith 7280, V4, P97, Dar-ul-

Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

Den elskede Profet  ��  �� �� ���  �������  ���  ��� ��	��� ����  ��� �  Sagde: “Den, som bryder 

relationer, vil ikke komme ind i paradiset.” (Sahih Bukhari, Hadith 

5984, V7, P95, Dar-ul-Fikr Beirut) 

FOREN JER MED JERES PÅRØRENDE  

Kære Islamiske Brødre! De mennesker, der bryder med sine 

slægtninge over småting, bør tage ved lære af den ovenstående 

narration. Sådanne mennesker bør henvende sig til sine 

slægtninge og tilbyde forsoning med ydmyghed, selv om de 

pårørende er skyld i striden. Men hvis der er en Shari' årsag 
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der forhindrer dig fra forsoning med dem, så du bør afstå fra 

at gøre det. Rejs så vidt muligt i Madani Qafilas hver måned, 

udfyld Madani In'aamaat kortet og aflever det til din område 

ansvarlige islamiske broder i slutningen af hver islamisk 

måned. Du vil ��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  med velsignelse fra den elskede 

Profet 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� få lyst til respekt for muslimer i dit 

hjerte, og alle dine konflikter og skænderier med din familie & 

pårørende vil blive løst og de vil  �:  �;����89 � ��<�2�� ��=�0  også deltage i 

Madani miljø (sunnah inspireret miljø) af Dawat-e-Islami. 

�-�� � ��  �>�� �?� �#�  ����      �  ��� �� �� ��"� �@  ����  �������  

FORTRINLIGHED AF AT STRYGE SIN HÅND OVER EN 

(YATEEM) FADERLØSES HOVED 

En ung dreng eller pige, hvis far er gået bort, er (yateem) 

faderløs. Så snart den dreng eller pige kommer i pubertet (er 

baaligh), betragtes han/hun ikke længere som faderløs. Der er 

stor belønning til den, der behandler faderløse venligt.  

Nåden til universet, den elskede Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� udtalte: 

"Den der stryger faderløses hoved for at fornøje Allah  ��<�2�� ��=�0, får 

belønning for hvert eneste hår, hans hånd stryger. Og den der 

er generøs over for en faderløs dreng eller pige, Jeg                 

(	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� ��) og han vil være sammen i himlen som disse 

to fingre (Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� samlede derefter sine to 

fingre).” (Musnad Imaam Ahmad, Hadith 22.215, V8, P272, Dar-ul-Fikr 

Beirut) 
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At stryge en forældreløs over håret og at levere mad til de 

fattige fjerner hårdheden af hjertet. Sunnah metode for at 

stryge håret er at bringe hånden fra bagsiden af hovedet til 

fronten. Hvis en far stryger sit eget barn bør det gøres ved at 

starte forfra og til bagsiden af hovedet. (Mu'jam al-Awsat lil-

Tabaraani, Hadith 1279, V1, P351, Dar-ul-Fikr Beirut) 

SKABT UD AF ET BØJET RIBBEN  

En mand bør behandle sin kone pænt og med omtanke.  

Vores Hellige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� sagde: “Kvinden er skabt 

ud fra et bøjet ribben og du kan ikke rette hende ud. Hvis du 

ønsker at få gavn af hende, skal du gøre det med hendes 

bøjethed. Hvis du forsøger at rette hende ud, vil du knække 

hende og at knække betyder at blive skilt fra hende.” (Sahih 

Muslim, V1, P475, Afghanistan) 

FORTRINLIGHED AF MILDHED MOD SIN HUSTRU 

Vi må erkende, at nogle af hendes vaner, vil vi mishagelige, 

men manden bør altid forblive tålmodig og tolerant. Den 

Hellige Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� udtalte: “Blandt de sande 

troende er ham, der har en behaglig karakter og er den mest 

nænsomme over for sin kone.” (Jami 'Tirmizi, Hadith 2621, V4, P278, 

Dar-ul-Fikr Beirut) 

UVÆRDIGT AF EN MAND 

Kære Islamiske Brødre! Der en lektie i ovennævnte Hadith for 

mænd, som konstant irettesætter og endda slår deres koner. At 
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demonstrere sin magt over en, som er naturligt svagere end en 

er ikke mandighed, det faktisk uværdigt af en mand. Hvis 

kvinden af forglemmelse begår en fejl, skal hendes mand være 

lempelig, og tolerant. Da han opnår mange fordele ved hende, 

bør han også tolerere hende fejl.  

Den barmhjertige Profet 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� ��, forbedreren            
	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� af Ummah, Den elskede 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� 

udtalte: “En troende mand kan aldrig få fjendskab til sin 

troende kvinde. Hvis han ikke kan lide en af hendes vaner, kan 

han finde andre vaner tiltalende.” (Sahih Muslim, V1, P475, 

Afghanistan)  

MANDENS RETTIGHEDER  

Hustruen skal også behandle sin mand på en god måde. Den 

Hellige Profeten  �� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� ��	��� ��  sagde: “Jeg sværger ved den 

Ene  ��<�2�� ��=�0 under hvis magt mit liv er, hvis der er sår på 

mandens krop fra hoved til fod, hvorfra pus og blod flyder og 

kvinden slikker det, vil hun stadig ikke have opfyldt mandens 

rettigheder.” (Musnad Imaam Ahmad, Hadith 12.614, V4, P318, Dar-ul-

Fikr Beirut) 

FORLAD IKKE HJEMMET SELVOM MANDEN ER GRUSOM  

De kvinder der ofte forlader sit hjem pga. små uenigheder med 

manden og flytter hjem til forældrene, bør lytte opmærksomt 

og prøve til at handle ifølge følgende velsignet Hadith med 

hjerte og sjæl. Den Hellige  
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Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� udtalte: “Og (konen) må ikke forlade 

hans (mandens) uden hans tilladelse. Hvis hun gør det, vil hun 

indtil hun fortryder og søger tilgivelse hos Allah  ��<�2�� ��=�0 blive 

forbandet af Allah  ��<�2�� ��=�0 og Hans engle alayihimus-salaam   �	�B� �� ���

)�* ��+��. “Nogen spurgte hertil:” Selv om manden er grusom? 

“Den Hellige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� svarede: "Selv om han er 

grusom.” (Kanzul-Ummal, Hadith 44.801, V16, s 114, Dar-ul-Kutubul 

Ilmiyyah Beirut)  

ÅRSAGEN TIL AT KVINDER VIL VÆRE I FLERTAL I HELVEDE  

Nogle kvinder er meget ulydige og utaknemmelige over for 

deres ægtemænd. Ved den mindste konflikt glemmer de al 

mandens venlighed og begynder at forbande ham langt væk. 

De kvinder, der ofte forbander og irriterer deres mænd bør 

straks søge tilgivelse. Da Profeten 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  ������� ���  ��� �� var på vej til 

Eid-bøn på en Eid-dag, gik Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� forbi nogle 

kvinder og udtalte: “Oh kvinder! Giv i velgørenhed, jeg har set 

jer i overtal i helvede.” Kvinderne spurgte: “Ya Rasool-Allah  

	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� Hvad er årsagen til dette?” Profeten                

	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� af Allah  ��<�2�� ��=�0 svarede: “I forbander ofte og er 

utaknemmelige over for jeres ægtemænd.” (Sahih Bukhari, Hadith 

304, V1, s 123, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

VIGTIGHED AF NABOER 

Kære Islamiske Brødre! Alle bør behandle deres naboer pænt 

og respektfuldt, medmindre der er en gyldig Shari’ grund. En 

person kom i overværelse af den Hellige Profet 	�� � ���� ��� ��� ���� ���  ������� ���  ��� �� 
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og spurgte: “Ya Rasool-Allah 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  �������  ���  ��� �� Hvordan får jeg 

at vide, hvis jeg har gjort noget rigtigt eller forkert?” Den 

Hellige Profet  �� � ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� ��	  svarede: “Når du hører dine 

naboer sige, at du har udført noget rigtigt, ja så har du udført 

noget rigtigt og når du høre dem sige, at du har begået fejl, da 

har du begået fejl.” (Sunnan Ibn-e-Maja, Hadith 4223, V4, s 479, Dar-

ul-Ma'rifa Beirut) 

�-�� � ��  �>�� �?� �#�  ����      �  ��� �� �� ��"� �@  ����  �������  

CERTIFIKAT FOR GOD KARAKTÈR 

Allahu-Akbar  ��<�2�� ��=�0! Hvor stor betydning naboerne har, at ens 

‘karakter certifikat’ er udstedt baseret på deres udtalelse. Desværre 

tages naboens enorme betydning i dag ikke I betragtning. Med 

velsignelser af rejser i Madani Qafilas hver måned, udfyldning 

af Madani In'aamaat kortet vil du ��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  få en tankegang 

hvor respekt af naboen vil få en stor betydning og jeres område 

vil tydeligt forandres med respekt naboerne imellem. 

HVILKE KVALITETER SKAL AMEER-E-QAFILA (LEDER AF 

MADANI-LEJR) HAVE? 

En Ameer i en rejse bør respektere og tjene sine kammerater 

ubetinget. I en velsignet Hadith får vi at vide: “Den der tjener 

sine kammerater mest under en rejse er Ameer (leder), og hans 

ledsagere kan aldrig overgå ham i gerning eller handling, 

medmindre en bliver martyr.” (Shu'ubul-Imaan, Hadith 8407, V6, s 

334, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut)  
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ALT OVERSKYDDENE BØR GIVES TIL EN ANDEN 

Under en rejse, sagde den Hellige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��: “Den, 

som har ekstra transport-middel, bør give det til en, der er 

uden. Og den der har overskydende fødevarer, bør give dem til 

en uden mad.” Og således, talte Han  �� � ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��	  om andre 

ting. 

Sayyiduna Abu Sa'eed Khudri ��K�0  ���  � �P�& siger: “På samme måde, 

nævnte Profeten 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� forskellige materialistiske 

goder, til sidst mente vi, at ingen har ret til at beholde noget, 

der er til overs.” (Sahih Muslim, V2, s 81, Afghanistan) 

DU VIL BLIVE SPURGT OM DINE UNDERORDNEDE 

Ikke kun en Ameer-e-Qafila, men alle bør behandle deres 

underordnede (dem under dig) pænt. Den elskede Profet       

	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� udtalte: “Værgen vil blive afhørt om sit 

værgemål. Kongen er en værge, og han vil blive afhørt om sit 

folk, manden er en værge for sin familie og vil blive afhørt om 

disse i hans værgemål. En kvinde er vogter af hendes mands 

hjem og hun vil blive afhørt herom.” (Sahih Bukhari, Hadith 2409, 

V2, P112, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah) 

Kære Islamiske Brødre! For at lærer sunnah omkring respekt 

og behandling af underordnede, bør I rejse i Madani Qafilas 

hver måned.  I vil inshaaAllah udvikle ånd til at respektere og 

tage jer af jeres underordnede og alle vil blive tilfredse med jer 

og velsigne jer med Du'ae-Madina – ��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  
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FORDELING AF OPGAVER  

Under en rejse bør det medbragte fordeles mellem de rejsende 

i stedet for at placere hele byrden på skuldrene af én person.  

Engang under en rejse besluttede Profetens 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� 

velsignede ledsagere  �;��- �Q � ���  �	�B� �� ��� sig for at slagte en ged. En tog 

ansvaret for at slagte den, mens en anden tog ansvaret for 

flåningen. En trdje tog ansvaret for madlavningen. Profeten  

	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� sagde hertil: "Jeg vil samle træ til Ilden." 

De velsignede ledsagere  �;��- �Q � ���  �	�B� �� ��� sagde:"Vi vil gøre det." 

Den Hellige Profet  � � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� ��	��� ����  ��  sagde: “Jeg ved, at I kan 

gøre det for mig, men jeg kan ikke lide at være fremtrædende 

blandt jer. Allah  ��<�2�� ��=�0 kan heller ikke lide det.” (It'haaf-os-Saadat-

ul-mutaqeen, V8, s 210, Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

TILBYD DIN PLADS TIL EN ANDEN 

Hvis der er mangel på pladser i løbet af en bus- eller tog-rejse, 

bør de samme mennesker ikke blive siddende under hele 

rejsen. Alle bør skiftes til at sidde og stå op og dermed opnå 

belønning. Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood ��K�0  ���  � �P�& beretter, 

at der kun var en kamel for hver tre personer i slaget ved Badr.  

Sayyiduna Abu Lubaba ��K�0  ���  � �P�& og Sayyiduna Ali ��K�0  ���  � �P�& og 

Den Hellige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� var sammen om en kamel. 

Begge anmodede Profeten 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� om, at blive 

siddende, når det blev Hans tur til at gå, de ville gå i stedet for 

Ham 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� ��. Den Hellige Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� 

svarede: “Du er ikke stærkere end mig, og jeg er ikke ligeglad 
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med belønning.” (dvs. jeg har også brug for belønning, så 

hvorfor skulle jeg ikke gå!) (Sharh-us-Sunnah, Hadith 2680, V5, s 566, 

Dar-ul-Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

REJS MED MADANI QAFILA (SUNNAH INSPIRERET LEJR) 

Kære Islamiske Brødre! Med velsignelser af rejse i Madani 

Qafilas hver måned, udfyldelse af Madani In'aamaat kortet og 

aflevering til den ansvarlige islamiske broder ved udgangen af 

hver Islamisk måned, vil du udvikle ånd til selvopofrelse          

��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0 . 

OPTAG IKKE FOR MEGET PLADS 

Man skal ikke tage for meget plads til sin egen personlige 

komfort, særgeligt på steder hvor mange mennesker samles til 

forsamling (Ijtima'aat) osv. Det er oplyst af Sayyiduna Sahl bin 

Mu'aadh ��K�0  ���  � �P�&, min fader siger, når vi gik for at deltage i 

Jihad med Den Hellige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� tog folk meget 

plads og blokerede stien. Den Hellige Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� 

sendt nogen hen for at annoncere: “Ja, Den der blokkér stien, 

der er ingen Jihad for ham.” (Sunnan Abu Dawood, Hadith 2629, V2, s 

388, Dar-ul-Fikr Beirut)  

DET ER SUNNAH AT GØRE PLADS TIL DEN NYANKOMNE 

Det er en Sunnah for de allerede tilstedeværende personer at 

gøre plads til en nyankommen. Det er oplyst af Sayyiduna 

Waasila bin Khattaab ��K�0  ���  � �P�& at en person kom til Profeten   

	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� ��, mens Han  ��  ���  ��� ��	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �����  sad i Masjid. 
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Profeten 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  �������  ���  ��� �� flyttede sig til den ene side og gjorde 

plads. Den ankomne person, spurgte: “Ya Rasool-Allah          

	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� der var allerede plads nok. Hvorfor gjorde du 

Dig sallallahu alayihi wasallam besværet for at skabe mere 

plads? Profeten 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  �������  ���  ��� �� svarede: "At gøre plads er det 

rigtige for en muslim at gøre, når han ser sin muslimske bror 

komme.” (Shu'ubul-Imaan, Hadith 8933, V6, s 468, Dar-ul-Kutubul lmiyyah 

Beirut)  

Kære Islamiske Brødre! Gør plads til din muslimske broder og 

vær med til at udvikle en kultur for at praktisere denne Sunnah 

og du vil ��89�:  �;�� � ��<�2�� ��=�0  opnå en rummelig plads til begravelse i 

Jannat-ul-Baqi. 

�-�� � ��  �>�� �?� �#�  ����      �  ��� �� �� ��"� �@  ����  �������  

AT HVISKE 

Sayyiduna Abdullah bin Mas'ood ��K�0 ���  � �P�& fortæller, at Profeten 
	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� sagde: “Hvis I er tre personer tilstede, bør to af 

jer ikke tale hemmeligt, indtil masser af mennesker er 

ankommet, da det vil sorger den tredje person.” (Han tror 

måske, at der bliver talt om ham eller at man ikke finder ham 

værdig til optagelse i sin diskussion osv). (Sahih Bukhari, Hadith 

6290, V4, s 185, Dar-ul- Kutubul Ilmiyyah Beirut) 

 AT SPRINGE OVER FOLK  

Hvis folk allerede sidder på de forreste rækker til Juma'ah, er 

det forbudt for bagfra komne at springe over, for at komme til 
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fronten. Profeten   �������  ���  ��� ��	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  sagde: “Den der springer 

over folk til fredags bøn, vil på dommensdag blive gjort til bro 

for beboerne i Helvede.” (Jami 'Tirmidhi, Hadith 513, V2, s 48, Dar-ul- 

Fikr Beirut) 

AT AFBRYDE TO PERSONER 

Hvis to mennesker allerede sidder, er det ekstremt umoralsk 

og imod overholdelse af en muslims rettigheder over en 

andens at sætte mellem dem uden deres tilladelse.  

Den Hellige Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� sagde, “Det er ikke Halal 

for en mand at adskille to personer, undtagen med deres 

tilladelse.” (dvs. at sætte sig mellem dem) (Sunan Abu Dawood, 

Hadith 4845, V4, s 48, Dar-ul-Fikr Beirut)  

Sayyiduna Huzaifah ��K�0 ���  � �P�& fortæller, at Profeten 	���S ���� �S�� ��� �S� �� ���  ���S���� ���  ��� �� 

sagde, at sådan en person er forbandet. (Jami 'Tirmidhi, Hadith 

2762, V4, s 346, Dar-ul-Fikr Beirut) Den elskede Profet 	���S ���� �S�� ��� �S� �� ���  ������� ���  ��� �� 

har sagt, "Bed ikke nogen om at forlade sin plads for dig; I 

stedet bør de allerede tilstede værende selv gøre plads.” (Sahih 

Muslim, V2, s 217, Afghanistan)  

Allahs elskede Profet 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  �������  ���  ��� �� sagde: “Hvis nogen i en 

forsamling forlader sin plads og vender tilbage, er han den der 

er mest berettiget til denne plads.” 

Kære Islamiske Brødre! Hvis nogen forlader deres plads for at 

gå på toilettet eller udføre wudu (den rituelle afvaskning) og vil 

vende tilbage til sin plads, bør ingen andre tage denne. Nogle 

mennesker placere et sjal o.l. i første række i Masjid for at 
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reservere en plads, dette er ikke tilladt. Hvis det er nødvendigt, 

er der ingen skade i at reservere plads til en Mukabbir 

(annoncør, ved mangel på mikrofon) og/eller en same’e (en 

der retter imamen, hvis han begår fejl i recitation).  

SKAD IKKE ANDRES FØLELSER 

Kære Islamiske Brødre! Det er en muslims pligt at gøre sit for 

at respektere og opfylde de andre muslimers rettigheder for 

enhver pris. Vi må ikke såre nogens følelser så længe vi ikke 

har en Shari' grund. Vores salige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� sårede 

aldrig nogens følelser. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� drillede aldrig 

nogen, gjorde aldrig nar af nogen, skubbede aldrig nogen væk 

og fornærmede aldrig nogen. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� mødte alle 

med åbne arme. 

USWA-E-HASANA (DEN BEDSTE KARAKTÈR)  

For at lære at respektere muslimer korrekt, skal vi følge og 

fokusere på “Uswa-e-Hasana” (den bedst karakter) af vores 

smukke Profet   ��� ��	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ��� . Allah  ��<�2�� ��=�0 siger i Den Hellige 

Quran, Juz 21, Sura Ahzaab, vers 21: 

 TA�K �+ �6 T,�-�ۡ��  � UV�  �W-ۡ �� �& ۡ �X 	ۡ �H� �  �;���  ۡ�Y� � 

OVERSÆTTELSE: 

Sandelig i Allahs sendebud  �� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��	��� ��  har I et godt 

eksempel. 
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52 SMUKKE SUNNAN 

Den elskede Profet 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� af Allah  ��<�2�� ��=�0 er helt 

sikkert den største, den mest respekterede og beærede af hele 

skabelsen. At respektere og ære den Ædle Profet  ��� ��	�� � ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���   

i enhver henseende er fard (obligatorisk). Jeg vil nu forsøge at 

præsentere 52 sunnan af Den Hellige Profet 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� 

som kan guide os i udførelsen af respektfulde handlinger over 

for muslimser:   

1. Profeten 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  �������  ���  ��� �� af Allah  ��<�2�� ��=�0 bevarede altid sin 

velsignede tunge og talte kun af nødvendighed. 

2. Han 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� behandlede de kommende kærligt. 

Han   ��� ��	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  gjorde aldrig noget, som ville 

forårsage had. 

3. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� beærede altid en “respekteret 

person” af en nation og ville udpege ham som nationens 

leder.  

4. Han  ��  �������  ���  ��� ��	��� ����  ��� � ��  �� �� �  rådgav altid folk til at frygte Allah 

 ��<�2�� ��=�0. 

5. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� sårede ikke folk, hans venlighed, 

fremragende moral & superbe karakter forblev altid den 

samme. 

6. Han  ��  �� �� ���  �������  ���  ��� ��	��� ����  ��� �  spurgte altid til sine velsignede 

Ledsagere  �;��- �Q � ���  �	�B� �� ���. 
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7. Han 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  �������  ���  ��� �� roste altid folks positive handlinger 

& ideer, fordømte det der var ondt og forbød folk at 

handle ondt. 

8. Han  ��  ���  ��� ��	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �����  behandlede altid indkomne sager 

med moderation. 

9. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� var ikke spøgende overhovedet. 

10. Han 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� var aldrig forsømmende, når folk 

havde brug for hjælp.  

11. Hans 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� samtaler og møder påbegyndtes og 

sluttedes altid med zikr (ihukommelse) af Allah  ��<�2�� ��=�0. 

12. Når Han 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  ������� ���  ��� �� gik noget sted hen, satte han sig, 

hvor der var plads og rådgav også andre til at gøre det 

samme.  

13. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� opfyldte altid sine meddeltagendes 

rettigheder. 

14. Enhver, der blev velsignet med den Hellige Profets          

	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� selskab følte, at han var mest elsket af 

Profeten 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��.  

15. Han 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� var aldrig den der afsluttede 

samtalen, Han 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� altid til den pågældende 

person selv trak sig tilbage. 

16. Når Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� gav hånd til nogen, var Han 

aldrig den der trak sin hånd tilbage først. 

17. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� hjalp altid nødlidende. 
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18. Han  ��  ���  ��� ��	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �����  behandlede enhver generøst og 

høfligt.    

19. Hans 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� velsignede forsamlinger var altid 

forsamlinger af viden, beskedenhed, tålmodighed og 

tillid. 

20. Hans  � � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� ��	��� ����  ��  velsignede forsamlinger var meget 

fredelige og ingen blev vanæret. 

21. Hvis nogen begik fejl ved deltagelse i den velsignede 

forsamling, blev han ikke latterliggjort og hans fejltagelse 

blev ikke spredt.  

22. Han  �� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��	��� ��  ville give sine fulde opmærksomhed, 

når Han sallallahu alayihi wasallam talte med nogen. 

23. Hans 	��� ���� ��� ��� �� �� ���  ������� ���  ��� �� velsignede øjne ville forblive sænket 

af beskedenhed. 

24. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� var mere generet end selv en ugift 

pige.  

25. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� hilste altid først. 

26. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� hilste på børn. 

27. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� vendte ikke sit velsignede ansigt væk 

fra sine besøgende indtil de besøgende ikke vendte deres 

ansigt og gik. 

28. Han 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� strakte aldrig sine velsignede ben 

mod mennesker i en forsamling. 
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29. Han 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� sad ofte med ansigtet vendt mod 

Kaba.  

30. Hvis den Hellige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� ikke brød sig om 

en persons kommentarer, sagde Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� “Må 

Allah  ��<�2�� ��=�0 give ham godhed.” 

31. Han  ����  ���  ��� ��	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  ���  tog aldrig hævn af personlige 

grunde. 

32. I stedet for at tage hævn, tilgav Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� altid 

dem der bedrøvede Ham 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��. 

33. Bortset fra Jihad, løftede Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� aldrig sine 

velsignede hænder for at slå nogen. Ikke engang hans 

koner eller ansatte. 

34. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� talte blidt, i en velsignet Hadith 

siges: “Den værste person blandt mennesker er ham, som 

folk forlader på grund af hans uanstændigt & stødende 

sprog.” (Sahih Muslim, V2, s 322, Afghanistan) 

35. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� var naturligvis meget blid og forblev 

glad. 

36. Han  ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��	���  skreg aldrig. 

37. Han  	�� � ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� ��talte aldrig hårdt. 

38. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� bebrejdede aldrig folk. 

39. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� var ikke nærig.  
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40. Han   �������  ���  ��� ��	��� ���� ��� � �� �� �� ���  beskyttede altid sig selv fra tre ting: 

skænderi, arrogance og at involvere sig i unødvendige 

aktiviteter.  

41. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� ville aldrig finde fejl i andre 

mennesker. 

42. Han  � �� ���  ������� ���  ��� ��	��� ���� ��� � �� �  ville aldrig sige dårligt om en person 

af personlige årsager. 

43. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� rådgav ikke kun folk til at udføre 

gode gerninger, udførte dem selv.  

44. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� var tålmodig selv ved en rejsendes 

barske ord og unødvendige spørgsmål. 

45. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� blandede sig ikke i en samtale ej 

heller afbrød Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� nogen der talte. 

46. Hvis nogen talte unødigt, ville Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� 

forbyde ham eller forlade stedet. 

47. Han 	��� ����  ��� ���  �� �� ���  �������  ���  ��� �� var så enkel og ydmyg, at Han        

	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� ikke reseverede nogen fremtrædende 

sidde-plads til sig selv. (Ihya-ul- Uloom, V2, s 396) 

48. Han 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� hvilede sig nogle gange på en måtte 

og andre gange på jorden uden noget under sig. 

49. Når Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� skulle sove gange brugte Han  

	��� ���� ��� � �� �� �� ���  ������� ���  ��� �� sin velsignet hånd som en pude.  

50. Den velsignede tale af den Hellige Profet 	��� ���� ��� � �� �� �� ���  �������  ���  ��� �� 

var så klar og tydelig, at hvis en person ønskede det, 

kunne han nemt tælle antallet af ord. 
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51. Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� lo aldrig højt (dvs en anden ville 

ikke kunne høre lyden af latter). 

52. Når Han 	��� ����  ��� � ��  �� �� ���  �������  ���  ��� �� talte til nogen stirrede Han      

 � ���  ������� ���  ��� ��	��� ���� ��� � �� �� �  aldrig på vedkommendes ansigt. 
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