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STORHED AF DUROOD
(AT SENDE ALLAHS VELSIGNELSER PÅ PROFETEN SALLALLAHU ALAIHI WASALLAM)

rofeten Muhammad        ﻋ
   (sallallahu alaihi
wasallam) udtalte: “Den, der sender durood (freds hilsener)
over mig ti gange modtager Allahs barmhjertighed hundrede
gange.” (At'targheeb wat'tarheeb, V2, S.322)

P

   :        ﻋ


-8
    ﻋ3

  9!

Så snart måneden Rabi-un-Noor Shareef kommer, hersker der

forår overalt. Den, der elsker den hellige Profet        ﻋ
  
(sallallahu ta’ala alayhi wa alihi wasallam), bliver glad og
munter. Enhver sand muslim, hvad enten ung eller gammel
udtrykker sin hjertes følelse:
Nisaar Teri Chehal pehal par hazaar eidain Rabi-ul-Awwal
Siwa'ai iblees ke Jahan mein sabhi to khushian mana rahay
Hain

(Oversættelse af ovennævnte digt vers):
Vi ofrer tusindvis af Eid over din skønhed Rabi-ul-Awal
Alle i verden jubler undtagen satan
1
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Da mørket af vantro og afgudsdyrkelse var sejrende overalt i
universet, skinnede der den 12. Rabi-un-nur et lys I

Sayyidatuna Aminas ;<4 
  hus i Makka-tul-Mukarrama og
 =
oplyste hele universet. Det, den plagede menneskehed ventede
spændt på, kom som en barmhjertighed for alle verdener.
Mubarak ho ke Khatam-ul-mursaleen tashreef lay aa'e
Janaab-e-rehma-tul-lilaalameen tashreef lay aa'e

Oversat:

Tillykke! Den sidste Profet        ﻋ
   er kommet

Nåden for alle verdener er kommet

DEN VELSIGNEDE DAGGRY

Den Hellige Profet        ﻋ
   kom til verden den 12.
Rabi-un-Noor Shareef ved daggry og ændrede den mørke nat
af elendighed, vanskeligheder, problemer og trængsler til den
lyse og lovende morgen af lykke.

Musalmaano subh-e-baharan Mubarak
Wo barsaatay anwaar sarkaar

betydning:
Muslimer! Lykønskning om ankomsten af den velsignede morgen
Vor Herre er ankommet med regn af Noor (lys)

MIRAKLER
Den 12. Rabi-un-Noor, ved ankomsten af den Hellige Profet

       ﻋ
   (sallallahu ta’ala alayhi wasallam) forsvandt de
mørke skyer af undertrykkelse og vantro. Et jordskælv ramte
2
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paladset Kisra, den iranske konges fjorten spyd faldt ned.
Flammen, som havde været konstant brændende i tusind år i
Iran blev slukket. Floden Sava blev tør. Den Hellige Kaba
begyndte at slingre og afguderne faldt på hovedet.
Teri aamad thi ke Baitullah > .  ? 4 mujray ko jhuka
Teri haibat thi ke har but Thar Thara kar gir Gaya

Betydning:
Ved Din (sallallahu alayhi wasallam) ankomst, svajede Ka'ba
Hvert afgud faldt skælvende det var bange

   :        ﻋ
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Den Hellige Profet blev sendt som nåde og velsignelse, Allah
> .  ? 4 siger i den hellige Quran i Sura Yunus 10, vers 58:

 O > Qۡ I  >ۡ R
@ 3ۡ   ۡ B  C DEۡ F 3 G ؕ 3ۡ 6 & Iۡ Jۡ5 K
  L5 ٖ N7
 ۡ &  P
OVERSÆTTELSE:
◌   ? 4 (azza wajjal) Nåde og velsignelse, skal
Sig; Over Allahs >.
de glædes. Det er bedre end al deres rigdom.

Allah-hu-Akbar
 ? 4
Koranen selv siger til os, at vi skal glæde os over Allahs >.

 ? 4 største nåde er Profeten         ﻋ
nåde, og Allahs >.


   

(sallallahu ta’ala alayhi wa aalihi wasallam) der fortælles i Den
Hellige Quran, Sura Al-Anbiya, vers 107:

3
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   ۡ V  K
"
 ۡ  ۡJ TU7
   <ۡ ۡ  W , 
OVERSÆTTELSE:
Og Vi sendte dig ikke, men en velsignelse for alle verdener.

NATTEN MERE OPHØJET END SHAB-A-QADR
Sayyiduna Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlvi X3 Y    U 7    ﻋ
(alaihi rahmatullahil-qawi) siger: »Ja, natten til fødslen af Den

Hellige Profet        ﻋ
   er mere ophøjet end selv Shabe-Qadr, det er natten som er givet til Den Hellige Profet
 
       ﻋ
 Z Faktisk er natten, hvis storhed ligger i


ankomsten af den hellige Profet        ﻋ
   mere hellig,
end natten hvis storhed ligger i ankomsten af englene. (Masabat
bisunnah, p289, Karachi) (forklaring: shab-e-qadr er Layla-tulqadr, natten hvor Englen Jibrail '()    ﻋførste gang kom med
åbenbaring til Profeten sallallahu alayhi wasaalam     )    ﻋ

EID’EN OVER ALLE EID
Den 12. Rabi-un-noor er Eid’en over alle Eid for muslimer.
Alhamdu-Lillah     ! 

Hvis den Hellige Profet        ﻋ
   af Rabi-un-Noor ikke
var kommet til denne verden, ville ingen Eid være Eid og ingen
nat ville være shab-e-bara’at. Faktisk skyldes al herlighed og
Storhed i verden såvel som herefter, den velsignede ankomst af

Den Hellige Profet        ﻋ
   (sallallahu ta’ala alayhi wa
alihi wasallam)

4
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Wo jo na thay to kuch na Thaa, wo jo na Hoon to kuch na ho
Jaan Hain wo jahaan ki, Jaan Hai to jahaan Hai

oversat:
Uden ham var ingenting - uden ham er der intet;
Han er essensen, uden sjæl ingen liv

ABU LAHAB OG MILAD
(Forklaring: Milad betyder fødselsdag, her er der tale om

profetens        ﻋ
   fødselsdag) Efter Abu Lahabs død så
nogle af hans familiemedlemmer ham i deres drømme, de så
ham i problemer og spurgte, hvordan han blev behandlet efter
døden. Han svarede: "Jeg har ikke fået nogen Godhed efter at
have forladt dig, udover at jeg får vand fra min pegefinger, som
jeg pegede med, da jeg frigav slavinden Suwaiba. (Bukhari V1, S
153, H 5101) (nærmere forklaring i nedenstående)
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MUSLIMER OG MILAD
I en kommentar til ovenstående fortælling siger Sayyiduna
Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlvi X3 Y    U 7    ( ﻋAlaihi
rahmatullahil-qawi), at der her er troværdigt bevis for dem,

der fejrer fødslen af den Hellige Profet        ﻋ
   og
bruger deres rigdom på denne lejlighed. Abu Lahab, som var
en trofast vantro, blev givet en fordel på grund af glæde og
frigivelse af sin slavinde Suwaiba ved nyheden om Profeten

       ﻋ
   fødsel. Forestil dig så, hvor stor en belønning
5
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de muslimer vil få, som bruger deres rigdom helhjertet ved
denne lejlighed. Husk! det er nødvendigt at undgå sang og
musik i Milad forsamlinger. " (Madaarij-un-nubuwwat, V2, P34)

   :        ﻋ
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FEJRE MILAD-UN-NABI        ﻋ
   MED ENTUSIASME

Kære muslimske Brødre! Markér den velsignede fødsel af den

Hellige Profet        ﻋ
   med entusiasme. Hvis en vantro
som Abu Lahab kunne nyde godt af at have udtrykt glæde ved

fødslen af Den Hellige Profet        ﻋ
   , er vi AlhamduLillah muslimer. Abu Lahabs intention var, at han fejrede

fødslen af en nevø, ikke af Profeten        ﻋ
   af Allah
> .  ? 4 alligevel nød, han godt af det. Hvis vi fejre Milad med
kærlighed og ære, hvordan kan vi så undgå at få belønning?


Ghar Amina ;<4 
  ke syede Abrar        ﻋ
 =
   aa gaya

Khushiyan mana'o ghamzado ghamkhaar        ﻋ
   aa
gaya

betydning:

I Aminas hus er profeternes konge        ﻋ
   ankommet

Glæd dig, O! sorg fulde, Den helende


        ﻋ
  

er ankommet


PROFETEN      ﻋ
   GLÆDES OVER DE, DER FEJRER

HANS      ﻋ
   FØDSEL

En islamisk lærd siger, at han så den Hellige Profet

       ﻋ
   i sin drøm og spurgte: “Ya Rasool-Allah
6
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       ﻋ
   , kan

Du sallallahu ta’ala alayhi wasallam lide at
muslimerne fejre din fødsel hvert år?” Den Hellige Profet

       ﻋ
   svarede:” Jeg er tilfreds med en, der bliver
tilfreds med mig” (Tazkira-tul-wa'izeen, P600)

FLAG VED MILAD

Sayyidatuna Amina ;<4 
  beretter: “Jeg så tre flag blive hejst,
 =
en i øst, en i vest og en på Den Hellige Kaba’s tag og Profeten

       ﻋ
   blev født.” (Khasais-e-kubra, V1, P82)

Ru-hul-ameen nein ghaara ka'bay ki Chatt pay jhanda
Ta arsh urra pharaira subh-e-Shab-e-wiladat

betydning:
Essensen af verdenerne fik hejst flag på taget af Kaba
som til tronen fløj morgenen af fødselen

OPTOG MED FLAG
Da den Hellige Profet           ﻋunder immigrationen til
Madina nåede til stedet ‘mo'za'ai ghameem’, kom Bareeda
Aslami fra stammen Bani Sehm med 70 ryttere, jog karavanen

og ville arresterer Profeten        ﻋ
   (nau’zu billah).
Men de blev selv betaget af kærlighed til den Hellige Profet

       ﻋ
   og konverterede alle til islam. De sagde: “Ya

RasoolAllah        ﻋ
   vi vil byde Dig velkommen i
Madina med flag. Rytterne tog deres turbaner af, bandt dem på
deres spyd og red til Madina. (Wafa ul Wafa, v1, P 243, Beirut)

   :        ﻋ
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EN MÅDE AT BESKYTTE DIN IMAAN (TRO) PÅ
 U 7
Sheik-ul-Islam Allama ibn'e Hajar makki  ﻋ
   skriver i
»Ann’e-ma-tul-kubra (side 24) », at Sayyiduna Junaid
 U 7
Baghdadi  ﻋ
   sagde: “Den, som ærbødigt deltager i Milad
forsamling, hans Imaan (tro) er beskyttet" In'shaa-Allah.
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FAMILIEN, DER PLEJEDE AT FEJRE MILAD
Der var en from person, ved navn Ibraheem som boede i
Madina-tul-Munawwara, han var en sand elsker af Den

Hellige Profet        ﻋ
   , han plejede at spare halvdelen
af sin indkomst, så han kunne bruge det til fejringen af

Profetens        ﻋ
   fødsel. Når måneden Rabi-un-Noor
Shareef kom, brugte han pengene til at fejre Milad entusiastisk
gjorde ’esaal-e-sawab’, distribuerede mad blandt folk og brugte
pengene fornuftigt. Hans kone var også en sand elsker af Den

Hellige Profet        ﻋ
   , hun støttede sin mand med
hjerte og sjæl.
Efter et par år, gik hun bort, han fortsatte praksissen med at
fejre Milad. En dag kaldte Ibrahim sin søn til sig og sagde:
“Kære søn! Jeg vil dø i aften, jeg har 50 Dirhams (saudiarabisk
valuta) og 17, 37 meters stof. Anvend stoffet som svøb til mig
efter min død og brug pengene på noget godt". Efter at have
sagt disse ord, fremsagde han Shahada og hans sjæl forlod
hans krop.
8
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Sønnen begravede sin far i henhold til hans testamente. Han
var temmelig forvirret omkring det, at bruge sin fars efterladte
penge rigtigt.
Da han sov den nat, drømte han, at dommedagen var kommet
og alle var ekstremt skræmte. De heldige gik mod Paradiset
mens de uheldige blev trukket ind i helvede. Han stod og
rystede af angst, hvad var hans destination! I det samme blev
det annonceret: “Lad denne unge mand træde ind i Paradiset”.
Han trådte lykkeligt ind i Paradiset, hvor han vandrede
frygtløst. Efter at have besøgt de syv himle, nåede han frem til
porten af den ottende himmel, her fik han af vogteren af
Paradiset Hazrat Ridwan '()   ( ﻋalaihis salaam) at vide, at kun
de der på jorden havde fejret Profeten Mohammads fødsel fik
lov til at træde ind i denne himmel. Han tænkte, at hans
forældre sikkert var der inde. En stemme blev derefter hørt;
“Lad denne unge mand ind, hans forældre ønsker at mødes
ham.”
Han gik ind og så sin mor sidde i nærheden af ’Kauser’ (en
flod i Paradiset). I nærheden, var der en trone, hvor en ærede
dame sad. Der var flere stole hvor mange ærværdige damer sad.
Han spurgte en engel: “Hvem er de?”
Englen svarede: “Den der sidder på tronen er Sayyidatuna

Fatima-tuz-Zahra ;<4 
  de andre ærede damer på stolene er
 =
Khadija-tul-Kubra, Aisha Siddiqa, Sayyidatuna Maryam,
Sayyidatuna Asia, Sayyidatuna Sara, Sayyidatuna Hajira,
Sayyidatuna Rabia og Sayyidatuna Zubaida (radiAllahu ta’ala
anhunna)
9
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Han blev meget glad og genoptog sin gang og så en meget stor

trone. På denne sad Den Hellige Profet        ﻋ
   , rundt
om tronen, var fire stole, hvorpå Khulafa-e-raashideen (de 4
khalifaer) sad. På højre side sad profeterne (alayhimmusalaam) og til venstre martyrer. Den unge mand, så sin far
Ibrahim blandt en flok nær Den Hellige profet           ﻋ.
Ibrahim krammede lykkeligt sin søn. Sønnen spurgte: “Kære
far! hvordan har du opnået denne status?” Ibrahim svarede:
“Jeg er blevet velsignet med denne status på grund fejring af

Profetens        ﻋ
   fødsel. Alhamdu-Lillah”. Herefter
vågnede den unge mand.
Da han vågnede næste morgen, solgte han sit hus og
forberedte et festmåltid, med de penge han havde. Han
inviterede islamiske lærde og fromme muslimer og tjente dem.
Han var nu ikke længere interesseret i verden, han besluttede
sig for at tage ophold i en Masjid og tilbragte 30 år der til han
gik bort. Efter hans død så nogen ham i en drøm og spurgte,
hvad der var sket med ham. Han svarede: “Med velsignelser af
fejring af Milad Shareef (Profeten sallallahu alayhi wasallams
fødsel), har jeg fået den samme status som min far i himlen.”
(Tazkira-tul-wa'izeen, urdu, S321)
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> .  ? 4 ; Behr-e-Milad-un-Nabi

        ﻋ
  

Baksh day mujh ko Ilahi

Naama-e-A'maal isyaan se mera barpoor Hai
10
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oversat:
Oh Almægtige > .  ? 4 tilgiv mig; for Milad skyld
Selv om min bog af skøder er fyldt med synder

BELØNNING FOR AT FEJRE MILAD
 U 7
Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlvi  ﻋ
   siger: “De der

jubler og glædes over natten af Den Hellige Profets    ﻋ
  
    fødsel, vil indtræde Janna-tun-Naeem med Allahs > .  ? 4
nåde”

Muslimer har altid fejret fødslen af Den Hellige Profet
       ﻋ
 
 , ved at holde forsamling, invitere andre

muslimer til fest-måltid og give sadqah (almisser) i overflod.
De giver udtryk for deres lykke ved at dekorere deres huse og
Allah > .  ? 4 velsigner disse menneskers gerninger. (Ma Sabata
bis'sunna, S.290)

KONVERTERING AF JØDER
 U 7
Sayyiduna Abdul-Wahid bin Ismail ﻋ
   fortæller, at en

stor elsker af Profeten        ﻋ
   (sallallahu ta’ala
alayhi wasallam) boede i Egypten. Han plejede at fejre


4
fødslen af Profeten        ﻋ
   af Allah > .  ?  med fuld
iver og gejst. En jødisk familie boede i hans kvarter, da
måneden Rabi-un-Noor Shareef kom, spurgte den
jødiske kvinde sin mand, om han vidste, hvorfor den
muslimske nabo arrangerede sådan en stor fest i løbet af
denne måned?

11
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Hendes mand svarede: “I denne måned blev hans Profet

Muhammad        ﻋ
   født, derfor gør han dette,
muslimer ære denne måned meget.”
Hertil sagde konen: “Det er en dejlig ting, at muslimerne fejrer
fødslen af deres Profet           ﻋhvert år.” Da konen
denne aften faldt i søvn, drømte hun, at hun så en smuk og
betagende helgen. Der var en flok mennesker omkring ham,
hun gik frem og spurgte nogen om den ædle helgen. Manden


svarede: “Han        ﻋ
  
   er Den sidste Profet    ﻋ
    af Allah > .  ? 4 og er her for at møde og velsigne din nabo

for at fejre Hans        ﻋ
   fødsel. Den jødiske kvinde
spurgte så: “Vil Han           ﻋtale med mig?”
Manden svarede: “Ja”.
 
Kvinden kaldte på Den Hellige Profet        ﻋ
 ,




4
Profeten        ﻋ
   af Allah > .  ?  svarede: “Lab'baik” (jeg
er her).

Imponeret af Den Hellige Profets        ﻋ
   svar, sagde

hun: “Jeg er ikke muslim, alligevel svarede Du        ﻋ
   Z”

Den Hellige Profet           ﻋsagde: “Allah > .  ? 4 har
fortalt mig, at du kommer til konvertere til islam meget snart.”

Da hun hørte dette, sagde hun spontant: ”Du        ﻋ
  


er en barmhjertig og meget velmaneren Profet        ﻋ
   ,

den der er ulydig over for Dig        ﻋ
   vil aldrig lykkes,

og den der ikke værdsætter Dig        ﻋ
   dig vil blive
ydmyget. Derefter sagde hun shahada. Da hun vågnede
konverterede hun til islam.
12

DET VELSIGNEDE DAGGRY

Hun besluttede sig for at bruge sin opsparing på at fejre af Den

Hellige Profet        ﻋ
   ved at invitere folk til et måltid.
Hun så, at hendes mand allerede var igang med at forberede til
en fest. Hun spurgte ham i forbavset: “Hvad laver du?”
Han svarede: “Jeg forbereder en fest fordi, at du er konverteret
til islam.”
Hun spurgte: “Hvordan ved du det?” Han svarede: “Ligesom

du, har jeg også set den Hellige Profet        ﻋ
   i min
drøm i nat og jeg har også omfavnet islam som min religion.”
(Tazkira-tul-wa'izeen, S.598)
Aamad-e-Sarkaar           ﻋse zulmat hui kafoor Hai
Kya zameen Kya aasmaan har samt Chaya Noor Hai

betydning:
Hans           ﻋankomst har fjernet mørket overalt
Hvad enten himmel eller jord; Noor (lys) er overalt

DAWAT-E-ISLAMI OG MILAD FEJRING
Alhamdu-lillah Dawat-e-islami, en ikke politisk organisation,
som prædiker om at følge Koranen og Sunna, har en unik
måde at fejre Milad på. Store forsamlinger (Ijtimas) afholdes i
mange lande. I Karachi (Pakistan) afholdes den formentlig
største forsamling (Ijtima) hvert år. Disse forsamlinger er
ekstremt velsignede, og har forårsaget Madani revolution i
livet af tusindvis af syndere, som nu har omvendt deres liv og

lever efter Den Hellige Profet        ﻋ
   sunnah.
Lyt til fire 4 velsignede hændelser:
13
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KUR MOD SYNDER FUNDET
En elsker af Profeten           ﻋfortæller, at i anledning
af Eid-e-Milad -un-Nabi (1426 A.H.) deltog en af hans venner
i Ijtima-e-Milad afholdt på ’Kakri ground’, Baab-ul-Madina, i
Karachi. Denne ven var meget moderne i sin påklædning og
var ikke praktiserende muslim, han bedte ikke. Ved
velkomsten af Subh-e-Baharan (morgenen af velsignelse),
reciterede alle Durood og Salaam, han blev meget betaget. Han
følte sig tiltrukket af tanken om at gøre gode gerninger og følte
had til synder og gjorde intention om at bede regelmæssigt og
at gro skæg.
Alhamdu-Lillah > .  ? 4 Han overholdt, hvad han havde lovet sig
selv og handlede efter sine intentioner, han begyndte ikke kun
at bede regelmæssigt, men lod også sit skæg vokse. Han havde
en dårlig vane, der ikke er egnet til at blive nævnt her; han er
Alhamdu-Lillah > .  ? 4 også sluppet af med den vane efter at
have deltaget i Ijtima (forsamling). Med andre ord; patienten
der led af den dødelige sygdom ’synder’, har fundet kuren.
Maang lo maang lo unka gham maang lo,
Chashm-e-rehmat nigah-e-karam mang lo
Ma'siyyat ki davala jaram maang lo, maangnay ka mazza aaj
ki raat Hai

Oversat:
Bed, bed; bed om sorgen af længsel til Ham
bed om Hans blik af nåde og velsignelser,
Bed om helbredelse for synder
nydelsen i at bede opnår du i nat
14
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RENSELSE AF DET URENE HJERTE:
Kernen i en skriftlig erklæring fra en islamisk bror fra North
Karachi præsenteres her:
I den første uge af Rabi-un-Noor inviterede nogle elskere af

Profeten        ﻋ
   mig til at deltage Ijtima-e-Milad, som
blev afholdt på ’Kakri ground’, Baab-ul-Madina, i Karachi. Til
mit held lovede jeg at deltage. Da natten til den 12. Rabi-unnoor oprandt, holdt jeg mit løfte og satte mig i bussen med alle
de andre muslimske brødre, som også var på vej til Ijtima-e
Milad. En Elsker af den Hellige Profet        ﻋ
   havde
noget sødt med, det kaldes ”Cham Cham”, han delte det i cirka
tredive små stykker og delte det ligeligt mellem brødrene. Jeg
var virkelig imponeret over hans kærlig måde. Vi nåede frem
til forsamlingen ’Ijtima-e-Milad’, det var første gang i mit liv,
at jeg så sådan en smuk og spirituel Ijtima i mit liv.
Lyden af Na'at og Salam var i atmosfæren og folk var råbte
begejstret “Marhaba Ya Mustafa”. Det føltes som om
åndeligheden i denne Ijtima gradvist rensede al snavs i mit
hjerte. AlhamduLillah.
Jeg sluttede mig til det Madani miljø af Dawat-e-Islami. Ved
Allahs nåde, bære jeg nu en grøn turban (imama) og har ladet
mit skæg vokse. Jeg tjener i øjeblikket som område-ansvarlig
(Ilaqai-Nigran) i Dawat-e-Islami og prøver at sprede Sunnah.
Ata-e-habeeb khuda Madani Mahol, Hai Faizan-e-Ghous-o-Raza
Madani Mahol
Yahan sunnatain seekhnay ko milain gi, Dila'ai ga khauf-ekhuda Madani Mahol
15
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Yaqeenan muqaddar ka wo Hai sikandar, Jissay Khair se mil
Gaya Madani Mahol

   :        ﻋ
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    ﻋ3

  9!

REGN AF NOOR (LYS):

I anledning af Eid-milad-un-Nabi        ﻋ
   (1417A.H.),
startede processionen arrangeret af Dawat-e-Islami
(Nazimabad, Karachi) efter Zuhr bønnen. Der var et stort
antal deltagere, der var jubel og folk råbte inderligt forskellige
slogans. Optoget standsede mange steder for at kalde folk til
retfærdighed, alle lyttede roligt. Efter at en Bayan (tale) afholdt
af en ca. 10-årig dreng var færdig, stod en person op og fortalte
en Nigraan (ansvarlig), at han under talen med sine øjne så, at
forsamlingen blev overøst af et lys (noor), herunder drengen
(prædikanten).

Han sagde videre, jeg ikke muslim, og ønsker at konvertere.
Deltagerne blev endnu mere entusiastiske, da de så storheden
af den Madani procession og velsignelsen af Dawat-e -Islami.
Efter at have konverteret gik manden hjem for at invitere sin
familie til Islam. På grund af hans helhjertet åndelige
invitation konverterede hans kone og tre børn.

Eid-e-Milad-un-Nabi        ﻋ
   ha har koi masroor Hai
Haan Magar Shaitaan Bima’a rufaqa barra ranjoor Hai

Oversættelse:

Det er Eid-e-Milad-un-Nabi        ﻋ
   alle er i høj ånd

Satan og hans venner, de er i lav ånd
16
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SELV I DAG KAN MAN SE PROFETEN        ﻋ
   :

En elsker af Den Hellige Profet           ﻋberetter: “Vi
deltog i sandsynligvis det største Ijtima-e-Milad afholdt af
Dawat-e-Islami på ’Kakri ground’, Baab-ul-Madina i Karachi.
Under en samtale sagde en islamiske bror: “Ijtima-e-Milad
afholdt af Dawat-e-Islami plejede at være meget åndeligtrørende tidligere, det er ikke det samme mere. En anden
islamisk bror, der hørte dette, sagde: “Min ven! Du er forkert
på den! Forsamlingerne (Ijtima) er stadig de samme, hvordan

kan Profetens        ﻋ
   zikr (omtale) forandres, vores
hjerters tilstand og mentalitet har ændret sig! Selv i dag, hvis vi
lytter til Na'at Shareef, alt imens vi lader os oversvømme af

kærlighed til Profeten         ﻋ
   i stedet for at kritisere,
vil vi insha’Allah > .  ? 4 få en masse velsignelser. Den første
islamiske brors grundløse indvending kunne have gjort, at
deltagerne mistede interessen i Ijtima og gik hjem, men den
anden islamiske brors svar var meget passende og
opmuntrende. Jeg tog mod til mig, gik hen og satte mig midt i

forsamlingen mellem Profetens        ﻋ
   sande elskere
og begyndte at lytte til Na'ats (hymner om Profeten

       ﻋ
   ) kærligt.
Tidspunktet for daggry nærmede sig og alle de muslimske
brødre rejste sig i ære for indtræden af den velsignede morgen.
Deltagerne var i en tilstand af ekstase. Opråbene Marhaba
(velkommen) kunne høres fra alle retninger.
Durood og Salaam (Allahs > .  ? 4 fred og velsignelser på

Profeten        ﻋ
   ) blev fremsagt. Der var tårer i øjnene
17
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af elskere af Profeten        ﻋ
   . Folk græd overalt i
Ijtima (forsamlingen). Jeg var også i en ekstatisk tilstand. Med
mine syndige øjne, så jeg dråber falde på Ijtima, det var som
om Ijtima blev overøst med barmhjertighed. Jeg lukkede
øjnene og begyndte at recitere Durood og Salaam. Pludselig
føltes det, som at mit hjertes øjne åbnede sig og jeg så Den
 
elskede Profet        ﻋ
 , hvis Milad vi fejrede.


Jeg så den Hellige Profet        ﻋ
   og mit hjerte fik
åndelige fred. Den islamiske bror havde ret, da han sagde, at
Ijtima-e-Milad ikke havde forandret sig, men at det var vores
hjerter, der var forandret. Hvis vi forbliver opmærksomme, så

kan vi selv i dag se vores elskede Profet        ﻋ
   Z
Alhamdu-Lillah.

Koi aaya paa kay challa gaya, koi umar bhar bhi na paa sakka
Ye barray karam ke hain faislay, ye barray naseeb ki baat hai

Oversat:
Nogle kom og fik straks, mens andre aldrig fik,
Det er hellige beslutninger, det er forudbestemt

12 MADANI BLOMSTER OM FEJRING AF MILAD
af Ameer-e-ahl-e-sunnat Hazrat Allama Moulana
Muhammad Ilyas Attar Qadri       ]  _  &ﮐ
 , `
MADINA 1: Indret dit hjem, Masajid, butikker og biler med flag

for at markere glæden ved fødslen af Den Hellige Profet
       ﻋ
 
 Z Belys dit hjem med mindst 12 pærer.

Arranger en Ijtima-e-Zikr-o-Naat (forsamling af ihukommelse)
den 12. Rabi-un-noor, og byd den velsignede morgen
18
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velkommen med tårevæddet øjne, hæve dit flag i hænderne og
recitere Durood og Salaam.
Hvis det er muligt fast da den 12. Rabi-un-Noor, vores elskede

Profet        ﻋ
   fastede hver mandag for at marker

dagen for sin fødsel. Sayyiduna Qatada <4 
  beretter: “Da
 =


Profeten        ﻋ
   blev spurgt om fasten hver mandag,











ﻋ


svarede Han            
   : Jeg blev født på denne dag og
modtog min første åbenbaring denne dag” (Sahih Muslim, S. 591,
Hadith nr. 198, Beirut)

En kommentator af Sahih Bukhari, Sayyiduna Imaam

U 7  siger: “Et af de vigtigste velafprøvede
Qastalaani  ﻋ
fordele ved at fejre fødslen af Den Hellige Profet           ﻋ
er, man vil opnå fred i det år og alle ens ønsker vil blive opfyldt.
Må Allahs > .  ? 4 nåde være med den, der fejrer nætterne i
denne måned som Eid.” (Mawahi-atelier-Dunya, V1, P27)
MADINA 2: Der findes nogle gange modeller af Ka'ba, hvor
dukker gør Tawaaf (går rundt om Kaba’). Dette er syndigt. I
præ-islamisk æra af uvidenhed, var der 360 idoler i Ka'ba.
Efter vores Profet           ﻋhavde erobret Mekka,
fjernede han alle de idoler fra Ka'ba. Modeller der indeholder
idoler (dukker) bør ikke pyntes i huset, man kan i stedet pynte
med plastik blomster. (Det er tilladt at pynte billeder i dit hus,
Masjid osv., hvor menneske ansigter ikke tydelige eller
genkendelige.)
MADINA 3: Det er ikke tilladt at pynte port/indgang til sit hus

med billeder eller modeller af dyr. Læs de følgende to Ahadith
som fordømmer billeder af levende ting:
19
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*"Engle af barmhjertighed kommer ikke ind i et hus, hvor der
er et billede eller en hund.” (Sahih Bukhari, V2, S.409, Hadith 3.322,
Beirut)

*”Den, der laver et billede (af en levende ting), vil på
Dommens Dag blive straffet, indtil han giver sjæl til det. Og
han vil aldrig være i stand til at gøre dette. (Sahih Bukhari, V4,
S.422, Hadith 42, Beirut)

MADINA 4: Nogle spiller musik ved fejring af fødslen af Den


Hellige Profet        ﻋ
   Z Ifølge sharia, er dette syndigt.
Følgende to beretninger omhandler dette.


*Den Hellige Profet        ﻋ
   udtalte: “Jeg er blevet
beordret til at ødelægge trommen og fløjten.” (Firdos-ul-akhbar,

V1, S.483, Hadith 1612, Beirut)
 U 7
*Hazrat Dahaak  ﻋ
   beretter at musik ødelægger hjertet
og mishager Allah > .  ? 4 (Tafseeraat-e-Ahmediya, S.603 Peshawar)

MADINA 5: Du kan afspille Na'at optagelser, men sluk ved

tidspunktet for adhan og bøn. Yderligere, skal det sikres, at
lyden af Na'at ikke forstyrrer de syge osv. Afspil ikke Na'ats
som er i kvinde-stemme.
MADINA 6: Det er ikke tilladt at udsmykke veje eller gader på

en sådan måde, at fodgængere og trafikanter generes.
MADINA 7: Det er skamløst og Haram at kvinder kommer ud

af deres huse utildækket for at iluminationerne. Yderligere,
skal tildækkede kvinder ikke blande sig med mænd når de
kommer ud for at se procession og illumination.
20
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Desuden er det heller ikke tilladt at bruge elektricitet ulovligt.
Kontakt derfor el-selskabet og få tilladelse til at bruge
elektricitet lovligt, og betal enten på forhånd eller efter aftale
senere.
MADINA 8: Forsøge at forblive i tilstand af rituel renhed (wudu)


under Milad-un-Nabi        ﻋ
   processionen. Bed med
Jama’a (forsamling) i Masjid.

Hvis der ingen gyldig grund er til ikke at bede, er det stadig
wajib at bede med Jama’a selv under processionen. De der

elsker Profeten        ﻋ
   , går ikke glip af bøn i Jama’a.
MADINA 9: Undgå at ride med hestevogn og kamelvogn etc.

under processionen, da disses urin eller gødning kan gøre folks
tøj urent.
MADINA 10: Distribuere så mange brochurer og pjecer som

muligt under processionen. Sørg ved uddeling af frugt for at
give det i folks hænder i stedet for at kaste det. Det er
urespektabelt at kaste frugt til folk, da det risikere at falde på
jorden og folk vil komme til at træde på. At træde på fødevarer
er en synd.
MADINA 11: Opråbning af spydige og uhensigtsmæssige

slogans kan resultere i ubehagelige hændelser og kan sabotere
din prestigefyldte procession. Din egen sikkerhed ligger i at
forholde dig rolig og fredelig.
MADINA 12: Føl dig ikke personligt angrebet og prøv ikke at

gøre gengæld, selv hvis folk kaster sten på jer, da det vil
21
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resultere i spredning af processionen. Ønsket af modstanderen
vil dermed være opfyldt.
Ghunchay chatkay phool mehkay har taraf aa'ee Bahar
Ho ga'ee Subh-e-Baharan Eid-e-Milad-un-Nabi

Oversat:
Blomsterne springer ud og dufter; foråret er kommet
Morgenen af velsignelser er oprindet; Eid-e-Milad-un-Nabi

   :        ﻋ
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ATTAR'S BREV OM FEJRING AF MILAD
(Det er en Madani anmodning, at dette brev bør læses op hvert
år som en påmindelse i den sidste ugentlige Ijtima af Safar-ulMuzaffar. Muslimske brødre og søstre har tilladelse til at gøre
passende ændringer).
Bismillahir rahmaanir raheem ﷽
Sag-e-Madina Muhammad Ilyas Attar Qadri Rizvi siger Salam
fra bunden af sit hjerte til alle elskere af den Hellige Profet

       ﻋ
   , lykønskninger til alle i anledning af Milad
festen.
Tum Bhi kar ke unka charcha apnay dil chamka'o
Oonchay mein ooncha Nabi ka jhanda Ghar Ghar mein lehrao

Betydning:

Nævn Ham        ﻋ
   og opfrisk dit hjerte

Højere end højst; flagre Profeten        ﻋ
   flag i ethvert hjem

22
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MADINA 1: Natten til den 1. Rabi-un-noor bør I således

annoncere i alle Masajid tre gange med denne meddelelse:
“Tillykke til alle muslimske brødre og søstre. Månen til den 1.
Rabi-un-Noor Shareef har vist sig.”
Rabi-un-Noor umeedoon ki Dunya saath lay Aaya
Dua’on ki qabooliat ko hatho hath lay Aya

Oversat:
Rabi-un-noor bringer håbet med sig
Alle bønner vil snart blive besvaret

   :        ﻋ
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MADINA 2: At mænd barber deres skæg eller trimmer det

mindre end en knytnæve-længde er Haram. At islamiske
søstre viser sig utildækket er også haram.
I ærbødighed for fødsels-dagen af Den Hellige Profet
bør islamiske brødre prøve at lade deres skæg
vokse fra den 1. til den 12. Rabi-un-Noor og islamiske søstre
skal forsøge at overholde reglen for tildækning.


       ﻋ
   ,

Det kan resultere i at de islamiske brødre herved inspireres til
at lade deres skæg vokse permanent og islamiske søstre
begynder at gå tildækket fremover. Islamiske søstre skal
helstvære iført en Madani Burka (en lang løs jakke/kjole, der
dækker kvinden fra top til fødder) (Det er wajib (nødvendigt)
at fortryde sine forkerte handlinger og opgive sine syndefulde
handlinger)
23
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Jhuk Gaya Ka'ba sabhi but munh ke bal aunday girray
Dab daba aamad ka tha, Ahlan wa sahlan Marhaba

Oversat:
Ka'ba bøjede sig, alle afguder væltede
Ved lyden af velkomsten, Marhaba Marhaba

   :        ﻋ
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MADINA 3: En af måderne til at handle konsekvent efter Sunna

og at afholde sig fra synd er at udfylde hæftet med Madani
Ina'amaat og aflevere det til den område ansvarlige islamiske
bror/søster. Gør intention herom og sig In'shaa-Allah mens du
hæver din hånd.
Badliyan rehmat ki cha'een boondian rehmat ki aa'een

Ab muradain Dil Ki pa'een aamed-e-Shah-e-arabi        ﻋ
  
Hai

Oversat:
Skyer og støvregn af velsignelse er kommet

Nu er hjertets ønsker opfyldt, kongen        ﻋ
   af Arabien er

kommet

MADINA 4: Alle elskere af Profeten        ﻋ
   , herunder

ansvarlige i Dawat-e-islami bør rejse med Madani Qafila
(gruppe) i mindst tre dage. Islamiske søstre bør afholde Dars
(taler) fra Faizan-e-Sunnat (En bog om Profetens          ﻋ
sunnah) mindst tredive dage i deres hjem (kun til familie
medlemmer) og gøre intention om at fortsætte selv efter Rabiun-Noor Shareef.
24
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Lootnay rehmatain Qafilay mein chalo
Seekhnay sunnatain Qafilay mein chalo

For at få velsignelser, rejs med Qafila
For at lære Sunnah, rejs med Qafila
MADINA 5: Pynt med 12 flag eller mindst ét flag i din Masjid,

hus, butik, arbejdsplads osv. i hele måneden Rabi-un-noor.
Hæng også på busser, biler, lastbiler, taxaer, rickshaws,
hestevogn osv.
Hele byen vil In'shaa-Allah være grøn. Sædvanligvis er der
store billeder af levende ting eller beskidte vers skrevet bag på
store lastbiler. Det er mit ønske, at sætningen “Jeg elsker
Dawat-e-Islami” er skrevet der i stedet. Gør en indsats i denne
henseende ved at møde og overtale transportører/chauffører
og bus eller lastbil ejer og få mine oprigtige bønner.

FORSIGTIGHEDSREGLER
Hvis der på flaget er et billede af Na'lain Shareef (billede af sko)

af Den Hellige Profet         ﻋ
   så sikre jer at flaget ikke
går i stykker eller falder på jorden.
Yderligere; så snart måneden Rabi-un-Noor Shareef ender,
fjern da straks flagene hvis der er risiko for, at flagene kan blive
dis respekteret eller brug simple grønne flag ligesom Sag-eMadina.
MADINA 6: Illuminere dit hjem med 12 lys kæder eller mindst

12 pære, illuminationer også i dit område og Masjid (men
25
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husk altid at bruge elektricitet ad lovlige midler og betal for
denne).
Dekorere dit område med grønne flag og klart lys. Hæng store
bannere på taget af dit hus, Masjid osv., men vær sikker på at
folks rettigheder ikke krænkes.
Flag ikke i midt på vejen, da dette vil være i vejen for trafikken.
Pynt ikke et sådant sted, hvor vejen bliver smallere og det
genere folk.

Bait-e-Aqsa, baam-e-ka'ba, barmakaan-e-Amina ;<4 
 
 =
Nasb parcham ho gaya ahlawan wa sahlan Marhaba

Betydning:
På Bait-e-Aqsa, taget af Ka'ba og huset af Amina
Er flagene hejst; velkommen

   :        ﻋ
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MADINA 7: Alle muslimske brødre bør uddele så mange

brochurer eller pjecer udgivet af Maktaba-tul-Madina som
muligt blandt deltagerne i processionen; Islamiske søstre bør
også få brochurer fordelt.
På samme måde bør du yde dit bidrag til fremme af religionen
ved at uddele brochurer mv. hele året ved forskellige
lejligheder såsom Ijtima, bryllup, dødsfald osv. Råd også andre
til at gøre det samme.
Baant kar Madani rasail deen ko phailaiay
Ker ke razi Haq

> .  ? 4

ko haqdare jina ban jaiay
26
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Betydning:
Spred religion ved at distribuere religiøse brochure
Fortjene Paradiset ved at behage Allah > .  ? 4
MADINA 8: Hvis det er muligt så køb 12 bøger ”Det velsignede

daggry” og 112 pjecer med titlen “12 Madani blomster” og giv
dem ud som gave især til arrangørerne af Milad
sammenkomster.
Prøv i løbet af måneden Rabi-un-Noor Shareef at give 1200
eller hvis ikke er muligt 112 eller mindst 12 rupees til en sunni
Alim (kun voksne bør gøre det). At give disse penge til din
Masjids Imam, mu'azzin eller ansatte er også rigtigt, det ville
være udmærket at gøre det hver måned. Det er bedre at give
pengene på en fredag, da belønningen for enhver god gerning
er 70 gange større på en fredag.
Optagelser med Bayan (taler) har spillet en afgørende rolle i
mange menneskers liv. Mange har sluttet sig til Dawat-eIslami ved at lytte til en Bayan. Distribuere også Cd’er/ Vcd’er
osv. for at servicer islam. Dette er et middel til stor belønning.
Rige islamiske brødre skal også yde deres bidrag til udbredelse
af religion ved, at uddele Cd’er etc. ud blandt folk.
I forbindelse med bryllupper, Eid osv. bør man også give
brochurer, cd’er osv. om islam i gave, det vil være at bruge
pengene fornuftigt og udbrede Islam. Og man vil opnå
belønning.
Folk sender mig dyre Eid-kort, det sorger mig mere end det
glæder mig, når folk bruger penge på dette. Det ville være til
27
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stor glæde, hvis folk brugte deres penge på at fremme religion i
stedet for at købe Eid-kort!
Unke dar pay palnay waala Apna aap jawaab
Koi ghareeb nawaaz to koi data lagta hai

Betydning:

Dem, der er uddannet af Profeten        ﻋ
   er mageløse

Nogen ghareeb nawaz nogen data (her menes store lærde)
MADINA 9: I de store byer bør hver område ansvarlig (Nigraan)

holde Sunnah-inspirerede Ijtimas (forsamlinger) i forskellige
Masajid i de første 12 dage af Rabi-un-Noor Shareef (og
islamiske søstre bør holde Ijtima i hjemmene). Hvis det er
muligt, så bør alle deltage i Ijtima med grønt flag.

Lab par Naat-e-Rasool-e-Akram        ﻋ
   haathon mein
parcham
Deewaana sarkaar ka kitna pyara lagta hai

Betydning:
På læberne Naat-e-rasool-e-akram, i hænderne flag

Hvor er Profetens        ﻋ
   flot

   :        ﻋ
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MADINA 10: Tag bad om aftenen den 11. eller om morgenen

den 12. Rabi-un-Noor Shareef. Hvis det er muligt køb da alt
nyt feks. hvidt tøj, turban, hue, sjal, Miswaak, lommetørklæde,
hjemmesko, tasbeeh, Itr (parfume), ur, pen osv. (islamiske
søstre bør også købe nye ting i henhold til deres behov)
28
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Aa'ee na'ee hukoomat sikka Naya challay ga
Aalam nein rang badla subh-e-Shab-e-wiladat

Betydning:
En ny mønt vil blive brugt da en ny regering er kommet,
Verden vil ændre sig, den salige morgen er kommet
MADINA 11: Spendere den 12. nat i en Ijtima af Zikr-o-Na'at
og byd velkommen til “Den velsignede daggry” med tårevædet
øjne, hæv dit flag og reciter Durood og Salaam. Lykønsk
hinanden efter Fajr-bønnen på denne velsignede dag af Eid
(glæde).
Eid-e-Milad-un-Nabi


        ﻋ
  

to Eid ki bi Eid hai

Aaj to Hai Eid-e-Eidaan Eid-e-Milad-un-Nabi


        ﻋ
  

Betydning af vers:

Uden tvivl er Eid-e-Miladun-Nabi        ﻋ
  

Eid over alle Eids

   :        ﻋ
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Madina 12: Vores Hellige Profet        ﻋ
   fejrede sin

fødsel ved at faste hver mandag. Hold dette i sind, og fast i det
mindste den 12. Rabi-un-Noor og deltag i Madani
processionen med grønne flag. Forbliv i den tilstand af Wudu
så længe som muligt. Recitere Na'ats, Durood og Salaam og gå
med sænket blik.
Undgå al form for upassende handling som giver andre
mulighed for at kritisere din procession.
29
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Rabi-ul-Awwal Ahl-e-Sunnat tujh Pai Kyun na ho qurbaan
Ke Teri baarween tareekh wo Jaan-e-Qamar


        ﻋ
  

aya

Oversat:
Hvorfor skulle Ahl-e-Sunnah ikke ofre deres liv for dig Rabi-ul-awal

På din 12. Kom vores elskede Profet        ﻋ
  

   :        ﻋ
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INTENTIONER VED FEJRING AF MILAD
Den første Hadith i Sahih Bukhari siger, betydning:
“Handlinger er afhængige af intentioner” (Sahih Bukhari, V1, S.5)
Husk! Denne Hadith når du skal udføre en handling, uden
intention vil du ikke opnå belønning. Ligeledes er det
nødvendigt at have til hensigt at få belønning, når man fejrer
Milad. Når du har gjort intentionen, må du også handle i
henhold til shariah og med oprigtighed. Hvis nogen fejre
Milad for at vise sig, bruger elektricitet ulovligt, tvinger folk til
at give penge, sårer andre muslimer, krænker, forstyrrer andre
i det offentlige rum, spiller Na'ats osv. på højttalere som kan
forårsage gene til syge eller sovende personer, så vil selv den
hensigt at få belønning, være til ingen gavn og personen vil
tilmed være synder.
Jo flere gode intentioner du gør dig, desto mere belønning du
vil opnå. 18 intentioner er herunder præsenteret, men de er
ikke komplet, du kan tilføje i henhold til din situation. En
person med viden om intentioner kan øge disse intentioner og
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opnå mere belønning. Til at begynde med, kan du gøre
følgende intentioner:

18 INTENTIONER VED FEJRING AF MILAD
1. Jeg vil handle i henhold til Koranens bud om, at publicere
Allahs > .  ? 4 største velsignelser og publicere Profetens
fødsel inshaAllah > .  ? 4 (Sura 93, Vers 11):

b
 ۡ   c 5 K
   U  ۡ <  , 
OVERSÆTTELSE:

Og offentliggør din Herres > .  ? 4 største velsignelse.

2. Jeg vil illuminere ved Milad for, at opnå Allahs
tilfredsstillelse.
3. Jeg vil følge Englen Jibrails
Milad

'()
    ﻋhandling

og flage ved

4. Jeg vil flage med grønne flag, fordi kuppelen af Profetens

        ﻋ
   Masjid er grøn.
5. Jeg vil flage og fejre for at vise ikke-muslimer vigtigheden

Profeten        ﻋ
   (sallalllahu alayhi wasallam) (ved
at se Illumination og grønne flag, vil folk helt sikkert blive
inspireret og vil tænke, at muslimernes kærlighed til Den
Hellige Profet           ﻋer stor).
6. Jeg vil genere Satan ved at fejre Milad entusiastisk.
7. Ud over ydre dekoration, vil jeg ’dekorere’ mit indre ved at
søge tilgivelse for mine synder og tilbede.
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8. Jeg vil deltage i Milad-forsamling natten til den 12. Rabiun-noor.
9. Jeg vil deltage i processionen den 12. Rabi-un-Noor
Shareef og vil ihukomme > .  ? 4 Allah og Hans Profet
          ﻋ
 Z

10. Jeg vil se islamiske lærde.
11. Jeg vil se De fromme.
12. Jeg vil opnå velsignelser ved at være tæt på sande elskere af

Den Hellige Profet        ﻋ
   .
13. Jeg vil bære turban (Imama) ved deltagelse i procession.
14. Jeg vil så vidt muligt være i tilstand af rituel renhed (Wudu)
under processionen.
15. Jeg vil ikke forsømme min jama’a(forsamling i Masjid)
under processionen.
16. Jeg vil uddele brochurer, pjecer og kassetter eller VCD'er
af bayans (taler) mv offentliggjort af Maktaba-tul-Madina.
17. Jeg vil gøre en individuel indsats for at invitere 12 brødre
til rejse med Madani Qafila (sunnah inspirerede udflugter).
18. Jeg vil fremsige Durood, Salaam og Na'at under
processionen og beskytte mine øjne og tunge fra Haram.
(Qufl-e-Madina)

   :        ﻋ
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Oh Allah > .  ? 4 giv os mulighed for at fejre fødslen af Din > .  ? 4
 
elskede Profet        ﻋ
 helhjertet, med gode

intentioner. Og lad os ind i Paradiset uden regnskab pga. af

velsignelsen ved at fejre Profetens        ﻋ
   fødsel.
Baksh day mujh ko Ilahi > .  ? 4 ; Behr-e-Milad-un-Nabi
Naama-e-A'maal isyaan se mera bharpoor Hai

betydning:
Oh Almægtige > .  ? 4 tilgiv mig; for Milad skyld
Selv om min bog af skøder er fyldt med synder
  ٖ         ﻋ


   f  g h " , 
"
  ,V e
 

Was'salaam ma'al ikraam
17. Safar-ul-Muzaffar 1427 A.H
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