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LÆS FRA ENDE TIL ANDEN SELVOM SATAN FORHINDRER DIG.    

FFFFORTRINLIGHED AF SALAORTRINLIGHED AF SALAORTRINLIGHED AF SALAORTRINLIGHED AF SALAWATWATWATWAT 
A’ala Hadhrat Imam-e-Sunnah Imam Ahmed Rada Khan       

 ��� � 	���  ��	 �� � ��  � � ��� 	�� 	�  skriver på side 122 bind 23 i sin bog Fatawa-e-
radawiya at Hadhrat Abu Al-mahawib  ��  �������   �  � �!��� �	"  beretter at 
Han så vores Elskede og Ærede Profet  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  i sin 
drøm, hvor Profeten  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  sagde til ham: ’’Du vil gå i 
forbøn for 100.000 personer på Dommedagen’’, han spurgte så 
hvordan han havde opnået det status. Og Profeten  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������  �  ��& �' ���� �(�$  
svarede: ’’Fordi at du reciterer Fred og Velsignelser og forærer 
mig belønningen heraf i gave.’’ Måden man forærer belønningen 
af recitation er ved, at gøre niyyah (intention) i hjertet og 
eventuelt også sige det med tungen. 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

                                                 
* Dette er en tale holdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah under en tre dages Sunnah inspirerende 

forsamling i Baab-ul-Madina Karachi den 25. safar 1430 (2009). Den præsenteres her med 
nødvendige ændringer. 
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Det berettes, at en konge spadserede forbi en have sammen 
med sine følger, de så en mand kaste små sten, hvoraf en ramte 
kongen. Kongen sendte sin følger og fik bragt manden til sig, 
og spurgte manden, hvor han havde fået fat i stenene.  Manden 
fortalte, at han under en tur i et øde område havde fundet dem, 
og brugte nu stenene til at få frugt ned fra et træ. Kongen 
spurgte ham, om han var klar prisen på de sten og manden 
svarede ’nej’. Manden fik så oplyst, at det var dyrebare ædelsten 
som han nu havde mistet pga. sin uvidenhed. Manden fortrød 
bitterligt, men det var for sent nu, han havde mistet stenene. 

HHHHVERT ØJEBLIK AF LIVEVERT ØJEBLIK AF LIVEVERT ØJEBLIK AF LIVEVERT ØJEBLIK AF LIVET ER EN DYREBAR ÆDELT ER EN DYREBAR ÆDELT ER EN DYREBAR ÆDELT ER EN DYREBAR ÆDELSTEN STEN STEN STEN     
Kære islamiske brødre! Vores livs øjeblikke er dyrebare 
ædelsten, hvis vi spilder dem vil vi forkynde senere. Mennesket 
er af Allah  ��)�*�$ ��+�� sendt til Jorden for en begrænset periode med et 
bestemt formål. 

I Surah Al-m’ominoon Ayat 115 siger Allah  ��)�*�$ ��+��: 

 /ۡ
�
1��2�� � �� # 34 �5 �� /ۡ

�
16ٰ7ۡ�� �8 # ����2�� )ۡ�95ۡ �"�:

�
;��  < �=�ۡ �� �+�ۡ�>  � ? # �6�ۡ� � ��@@AB  

Be 	◌tydning: T 	◌ror du at Vi har skabt dig for tidsfordriv og at du 

ikke skal vende tilbage til os. 

I ’Khazain-ul-Quran’ kan man i Tafseer af denne Ayah læse: 
Og skal du ikke rejses i Aakhira og fådit resultat. Du er skabt 
for at tilbede, for at ’Ibada (tilbedelse) kunne gøres Fard 
(obligatorisk) for dig, og når du vender tilbage til Os i Aakhira, 
så vil du få belønning for dine handlinger.  
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I Surah Al-Mulk ayah 2 kan vi om liv og død læse:  

(  3 ! �� �� �, �"0ۡ��  /ۡ
�
1��C��  /ۡ

�
D �E �F5ۡ ���� 

����ٰ�:
ۡ
G� �� �H�ۡ ��ۡ�� �I�� �8  Jۡ �K

���� 

Bet 	◌ydning: Den der skabte død og liv så I kunne blive testet i 

hvem der gjorde gode (Ahsan) handlinger.  

LLLLIVET ER KORTIVET ER KORTIVET ER KORTIVET ER KORT    

Kære islamiske brødre, der er flere end 2 Ayah i Koranen som 
omhandler menneskeskabelsen dvs. meningen med menneskets 
fødsel. Mennesket er på Jorden i kort tid og i den tid skal han 
forberede sig til Qabr (graven) og Hashrs (dommedagen) lange 
prøvelser. Derfor er menneskets tid kostbart. Tiden har fart på, 
ingen kan stoppe den, når man har taget en indånding kan man 
ikke tage den igen. 

ÅÅÅÅNDEDRAGNDEDRAGNDEDRAGNDEDRAG 

Sayyiduna Hassan basri �	�� ��%  �������  � �  �� 	��� sagde: ”Skynd dig, skynd 
dig! Hvad er dit liv, en vejtrækning, når den stopper, stopper 
muligheden for de gerninger der bringer der tættere på Allah 
 ��)�*�$ ��+��. Må Allah  ��)�*�$ ��+�� forbarme sig over den der spekulere over 
sine synder og græder.” Herefter reciterede han Ayah 84 af 
Surah Maryam: 

 # ����2 ��  � �	 ���2  ۡL
�
M� �   ۚ < � 3 �	 ��OPB  

Betydning: I sandhed tæll 	◌er vi dem op 
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Sayyiduna Imam Muhammad bin Muhammad Ghizali  	- ��  ��	 �� ����� � �.

 � �  ����/ۡ��  skriver, at med optælling er der ment åndedrag. (Ihya-ul-

Uloom s. 205 bind 4) 

’D’D’D’DAGENSAGENSAGENSAGENS’’’’    ANNONCERINGANNONCERINGANNONCERINGANNONCERING    
Sayyiduna Imam Bayhaqi  ��� 	- ��  ��	 �� �� �. � �1 ���� �� 2�/��3�ۡ ��  skriver i Shu’ab-ul-
Imaan: Vores Elskede og Ophøjede Profet  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  
udtalte, at hver morgen når solen står op siger ’dagen’: ” Hvis du 
vil udføre gode gerninger i dag så udfør dem, for jeg kommer 
ikke tilbage.” (Shu’ab-ul-Imaan s. 386 bind 3 Hadith 3840) 

’H’H’H’HERREERREERREERRE’’’’    ELLER ELLER ELLER ELLER ’’’’AFDØDAFDØDAFDØDAFDØD’’’’    
Kære islamiske brødre! Vær tilfreds med den dag i har fået 
tildelt og udfør så mange gode (Ahsan) handlinger som muligt. 
Vi ved ikke om vi i morgen vil blive kaldt Herre eller afdød. 
Om vi indser det eller ej bevæger vi os hastigt mod vores død.  
I surah Inshiqaaq Ayah 6 siger Allah  ��)�*�$ ��+��: 

 �Q��2 ��  �=# �"ۡR � ۡ?� # �S��C
�
#TC <ۚ  ���ۡ�7ٰ�� U

�
V  # 30	ۡ �W �Q��$ �� XٰY ��  Z[ �\#

�]^B  

Betyd 	◌ning: Oh menneske! I sandhed skal du løbe mod din Rab 

(Gud) og møde Ham. 

PPPPLUDSELIG DØDLUDSELIG DØDLUDSELIG DØDLUDSELIG DØD    

Oh I der spilder jeres tid! Tænk over hvor hurtigt livet fortsætter. 
I har sikkert set at sunde og raske personer pludselig dør. Hvad 
de går gennem i graven kender vi ikke til, men de har selv 
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opdaget det. Oh I der elsker velstand på jorden! Gør klar til 
Aakhira. Tænk hvis I ligger jer til at sove raske om aftenen og 
om morgenen er blevet begravet i den mørke grav.  
Ved Allah! Vågn op fra forsømmelighed! I surah Al-Anbiya 
Ayah 1 advarer Allah  ��)�*�$ ��+��: 

 �� Lۡ
�
M�$# �" �0 �_# ��6��� ���̀ �abۡ ��  � �cۡ �d Xۡ� e Lۡ

�
f<ۚ  �=�ۡ �g�hiۡ

� �'  jk@B 
Betydn 	◌ing: Folks regnskab er tæt og de er vendt i forsømmelighed. 

FFFFORTRYDELSE SELV I ORTRYDELSE SELV I ORTRYDELSE SELV I ORTRYDELSE SELV I JJJJANNAHANNAHANNAHANNAH     

Kære islamiske brødre! Vi bør værdsætte tiden, tidspile er farligt, 
i en Hadith kan vi læse: ”Ahl-ul-Jannah vil intet fortryde udover 
den stund, de i Dunya ikke brugte på at ihukomme Allah  ��)�*�$ ��+�� 
(Al-m’ojam al-kabeer s. 93-94 bind 20 Hadith 172) 

Hafidh ibn’Asaaker skriver i ’Tabyeenu Kazabal-muftari’, at 
når Sayyiduna Saleem Raazi’s pen blev slidt og han skulle slibe 
den, udførte han dhikr-uLlah samtidig, så han ikke brugte tid 
alene på at slibe. 

TTTTRÆER I RÆER I RÆER I RÆER I JJJJANNAHANNAHANNAHANNAH    
Man kan, mens man er på jorden på et sekund få plantet et træ 
til sig selv i Jannah, man skal kun sige 4 kalimaat (ord). Man kan 
herved se vigtigheden af tiden, når brugt korrekt. 
I Ibn Maja kan vi i en ophøjet Hadith læse de 4 kalimaat man 
skal recitere: 
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بۡ  (1)  د�  (2)  ٰحن� ��ل���ٰ س� �م� �ح�
	 ��ل� 	 ل ٰ��لٰ�  (3)  � 	� �  ه� آل� ال� 	��  ٰ��� ��   (4)  ل�

ٰ���رب�  ل�
 ��ك�

(Sunnan Ibn Maja s. 202 bind 4 Hadith 3807) 

FFFFORTRINLIGHED AF ORTRINLIGHED AF ORTRINLIGHED AF ORTRINLIGHED AF DDDDUROOD UROOD UROOD UROOD SSSSHAREEFHAREEFHAREEFHAREEF    
Kære islamiske brødre I kan høre hvor stor en betydning få 
ord og lidt tid kan have. Hvor ville det være godt, hvis vi 
kunne bruge vores tunger til dhikr i stedet for ligegyldig snak. 
Vi bør stående, siddende, gående recitere Durood, da det har 
stor fortrinlighed. Vores Elskede, Ærede og Ophøjede Profet 

 ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ��� � �(�$  udtalte: ’Den der sender salawat wa salam 
over mig 1 gang, Allah   ��)�*�$ ��+��  sender velsignelser over ham 10 
gange, sletter hans 10 synder og ophøjer hans rang 10 gange. 
(Sunnan an-nisaai s.222 Hadith 1294) 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Husk! Når man gør dhikr liggende, bør man have fødderne 
samlet. 

Kære islamiske brødre! Gid vi ville tænke før vi talte, blev klar 
om det vi ville sige var overflødigt eller gavnligt. Så kunne vi 
undgå overflødig snak og gør dhikr-uLlah eller recitere Durood. 

BBBBEDRE END EDRE END EDRE END EDRE END 60606060    ÅRS ÅRS ÅRS ÅRS ’I’I’I’IBADAHBADAHBADAHBADAH    
Hvis man ikke vil læse men være stille, kan man i stedet for at 
tænke på verdslige ting, tænke på Allah  ��)�*�$ ��+�� og Profeten   �������   �  ��& �'

 ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��% ��� � �(�$ . Man kan også gøre sig overvejelser der drejer sig om 
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deen, tænke på døden, graven, dommedagen og straffen, man vil 
derved ikke spilde sin tid. Hvert åndedrag kan blive til 
ihukommelse og ’Ibadah in sha’a Llah. Vores Elskede og 
Ophøjede Profet  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  udtalte: ’Det at tænke på 
Aakhira en stund er bedre end 60 års ’Ibadah. (Al-jam’e-as-sagheer 

lis-suyyuti s.365 Hadith 897) 

FFFFEM FØR FEMEM FØR FEMEM FØR FEMEM FØR FEM    
Kære islamiske brødre! Livet er sandelig kort, vi har den tid vi 
har nu, og kender ikke til det næste øjeblik. Vores hjerters fryd, 
Madinas Noor Profeten  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������  �  ��& �' ���� �(�$  har udtalt: 

س$   ق�ب�ل� خ�م�
سا( م� �ت�ن	م� خ�

�ت�ك� ق��ب�ل�  :�	غ� ح�� ص	 ك� �0 م	 �ر� ل� ه�
�ب�اب�ك� ق��ب�   ش�

ك�  ق�م	 ل	  س� غ� ك� ق�ب�ل� ش� �غ� ف�ر� �0  �8 ر	
ن�ا�8 ق�ب�ل� ف�ق� غ	 ي�ات�ك� ��0 ح� ت	ك�  ك� �0 ل� م�و�

 ق�ب�

Betydning: Værdsæt fem (ting) før fem (ting) 

1. Din ungdom før din alderdom 
2. Dit helbred før din sygdom 
3. Din rigdom før din fattigdom 
4. Din fritid før din travlhed 
5. Dit liv før din død (Al-mustadrak s. 435 bind 5 Hadith 7916) 

2222    VELSIGNELSER VELSIGNELSER VELSIGNELSER VELSIGNELSER     
Profeten  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  har udtalt: Folk er i bedrag med 
hensyn til 2 velsignelser; Den ene helbred den anden fritid. 
(Sahih Bukhari s.222 bind 4 Hadith 6412) 
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Kære Islamiske brødre! Det er oftest en syg, der værdsætter sit 
helbred og en der har travlt, der værdsætter sin fritid. Lær at 
værdsætte disse før det er forsent. 

SSSSMUKHED I ISLAMMUKHED I ISLAMMUKHED I ISLAMMUKHED I ISLAM    

Velsignelsen til verdenerne, Freden af hjerterne  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  
har udtalt: ’Smukheden i en muslims islam er, at forlade det der 
ikke gavner.’ (sunnan at-Tirmidhi s. 142 bind 4 Hadith 2344) 

VVVVÆRDSÆTTELSE AF DE ÆDÆRDSÆTTELSE AF DE ÆDÆRDSÆTTELSE AF DE ÆDÆRDSÆTTELSE AF DE ÆDLE STUNDERLE STUNDERLE STUNDERLE STUNDER    

Kære islamiske brødre! Hvert åndedrag er uerstatteligt, gid vi 
alle må lære at værdsætte det, så vi kan udnytte hvert eneste 
sekund, og på dommedagen ikke ser vores regnskabs bog tom 
for gode gerninger og må fortryde. Gid vi alle kinne blive 
istand til at holde regnskab med vores daglige handlinger. Gid 
vi ikke spilder vores tid og ikke har andet end fortrydelse på 
dommedagen. 

UUUUDTALELSER AF DE DER DTALELSER AF DE DER DTALELSER AF DE DER DTALELSER AF DE DER VÆRDSATTE TIDENVÆRDSATTE TIDENVÆRDSATTE TIDENVÆRDSATTE TIDEN....    

1. Ameer-ul-m’omineen Sayyiduna Ali �1 ����  �4 �����5 � ����*ۡ�$  ��������� � �ۡ6 ��� �7�ۡ ��  
sagde: ’Dagene er sider i dit livs bog, pryd dem med gode 
gerninger.’ 

2. Sayyiduna AbdAllah Ibn Mas’ood  ��  �������   �  � �!��� �	"  sagde: ’Jeg 
fortryder intet andet mere end den dag, der er gået uden 
forøgelse i mine gode gerninger.’ 
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3. Sayyiduna ’Umr bin ’Abd-ul-’Aziz  ��  �������   �  � �!��� �	"  sagde: ’Dit 
liv bliver kortere hver dag, så hvorfor er du doven i forhold 
til gode gerninger?’ En dag sagde en person: ’Ya Ameer-ul-
m’omineen udsæt dette til i morgen.’ Sayyiduna ’Umr     

 � �!��  ��  �������   �� �	"  svarede: ’Jeg når med nød og næppe en dags 
arbejde på en dag, hvis jeg skulle udsætte dagens arbejde 
til i morgen, hvordan skulle jeg så nå 2 dages arbejde på en 
dag?’ 

4. Sayyiduna Hassan Basri �	�� ��%  �������  � �  �� 	� �� udtalte: ’Oh menneske 
du er en samling af dage, når en dag er passeret er en del af 
dit liv passeret.’ (At-tabaqaat al-kubra lil manaavi s.259 bind 6) 

5. Sayyiduna Imam Shafe’i �	 �� ��%  �������  � �  �� 	��� udtalte: ’Jeg har været 
i ’Auliya Allahs suhba og har lært 2 vigtige ting: 1. Tiden er 
som et sværd, skær den med gode gerninger, ellers vil den, 
ved at du bliver optaget af overflødige handlinger, skære 
dig. 
2. Pas på din nafs (ego), hvis du ikke optager den med 
gode gerninger, vil den lede dig mod dårlige gerninger. 

6. Sayyiduna Razi �	�� ��%  �������  � �  �� 	� �� udtalte: Ved Allah  ��)�*�$ ��+�� når jeg 
bruger tid på at spise og må give afkald på mine bøger 
bliver jeg ked af det, da tiden er en uerstattelig skat.  

7. Hafiz Ibn Hajar �	�� ��%  �������  � �  �� 	� �� siger om det 9. århundredes 
kendte Shaf’ei ’Aalim Sayyiduna Shams-ud-din �	�� ��%  �������  � �  �� 	��� 
at han spiste meget lidt i frygt for at komme til at spilde sin 
tid på spisning og toiletbesøg. (Al-darar-al-kamna-lil-’asqalani s. 

238 bind 4) 
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8. Sayyiduna ’Allama Zahbi  � 	� ���	 �� ��%  �������  � �  �  skriver om Khateeb 
Baghdadi �	�� ��%  �������  � �  �� 	� �� at Han studerede selv når han gik. 

(Tazkira-tul-hafiz s. 224 bind 3) 

9. Sayyiduna Junaid Baghdadi �	 �� ��%  �������  � �  �� 	��� var i gang med at 
recitere Koran ved sit dødsleje og nogen spurgte: ”Recitation 
i denne tilstand?” Og han svarede: ”Min ’handling notering’ 
er ved at ophøre og jeg vil forøge mine gode gerninger.” 
(Sayyid-al-khatir li-ibn Al-jawzi s. 227) 

�ۡو  ل� ��  �ص� ب	  ع� ح�
�     بيۡ �ل� �� �ه� � ص�

ٰ�  ت�ع�اٰ�  ل�ل�ٰ د ع� م��     م�ح�

PPPPLANLÆG JERES TIDLANLÆG JERES TIDLANLÆG JERES TIDLANLÆG JERES TID    
Kære islamiske brødre! Hvis muligt bør I lave en plan for dagen. 
Først og fremmest bør I gå i seng senest 2 timer efter ’Isha’ 
bønnen og undgå at sidde i dårlig selskab, i restauranter på gade 
hjørner osv. sent om natten. Tidsspilde skader Jer. 

I tafseer-e- Rooh-ul-Bayan på s.4 nr. 166 står der: ”En af 
grundende til Lut-folkets forfald var, at de sad på gadehjørner og 
gjorde grin.” 

Kære islamiske brødre! Frygt Allah  ��)�*�$ ��+��! Uanset hvor fromme 
Jeres venner er, skal I undgå deres forsamlinger, hvor Allah  ��)�*�$ ��+�� 
ikke ihukommes. Gå i seng hurtigst muligt efter bøn, natten er 
skabt til hvile 

I Surah Al-Qasas Ayah 73 siger Allah  ��)�*�$ ��+��: 
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 ,ۡ �' ��ۡ�l �m5ۡ �m�� �� ���ۡ�& ��ۡ �6
�
1"ۡ�n��  ��# �S ��6�� �� �o�ۡ

�� �� �/ �p�q �o �� �+ �ٖ �m ��0ۡ ��� ,ۡ �' ��

 ��  sٖ�tuۡ
�&  /ۡ �p

��� ��� � < �=�ۡ ��
�
1.ۡ� vwxB  

Betyd 	◌ning: Og Han skabte med sin Barmhjertighed, for Jer nat 

og dag, så I kan hvile (om natten) og søge Hans nåde (om 

dagen), og så I kan takke.  

Mufassar Hakim-ul-ummah Mufti Ahmad Yar Khan  	- ��  ��	 �� ����� ��.  � � 8���"�9�	 ��  
skriver i Noor-ul-’Irfaan på side 629: Dette viser, at det er bedst 
at bruge dagen til at arbejde og natten til at hvile. 
Man bør ikke uden gyldig grund være vågen om natten. Hvis 
man har natarbejde, har man en gyldig ’Uzr (grund) til at være 
vågen.  

DDDDAGENS FORTRINLIGHEDAGENS FORTRINLIGHEDAGENS FORTRINLIGHEDAGENS FORTRINLIGHED    
Når man vil planlægge, bør man fordele opgaverne med omhu. 
De, der går tidligt i seng, er friske om morgenen og bør bruge 
morgenen på islamiske studier. 

Vores elskede og Ærede Profet  ٖ�� �� � �$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  har gjort D’ua 
(bedt) således: ”Oh Allah  ��)�*�$ ��+�� Giv min Ummah velsignelse i 
morgenen.” (Tirmidhi s.6 bind 3 Hadith 1216) 

Mufassir Mufti Ahmed Yar Khan �	�� ��%  �������  � �  �� 	��� skriver i denne 
Hadiths tafseer, at der menes, at Ummah skal få velsignelse i 
alt hvad de påbegynder om morgenen såsom rejse, viden 
søgning, handel osv. Prøv så vidt muligt at planlægge tiden til 
Tahajjud, viden søgning, Fajr bøn med Jama’a, Ishraaq, Chast, 



Dyrebare ædelsten 

12 

Morgenmad, arbejde, bønnerne, middagsmad og det huslige 
arbejde. Planlæg aftenen således, at du sidder i god suhba og 
ikke et tilfældigt sted.  

I starten kan det være svært, men efterhånden som det bliver 
til en vane vil velsignelserne også vise sig. 

�ۡو  ل� ب	 ص� ح�
�� �ل� � �   بيۡ � ع� �� �ه� ص�

د ل�ل�ٰ م�� ٰ� م�ح�  ت�ع�اٰ� ع�

Kære islamiske brødre! Freden af vores hjerter Profeten   �������   �  ��& �'

 ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��% ��� � �(�$  har udtalt: ’Den der elsker min Sunnah, elsker mig. Den 
der elsker mig, vil være med mig i Jannah.’ (mikasha-tul-masabeeh s. 

55 bind 1 Hadith 175) 

15151515    MMMMADANI BLOMSTERADANI BLOMSTERADANI BLOMSTERADANI BLOMSTER    

1. Ryst sengetøjet, så eventuelle insekter og andet fjernes.  

2. Læs følgende Du'a før du skal sove:  ٰ:ۡ�� �0 �;ك� ��م�ۡو � ب	اۡسم	 � �<
 ��لل�ٰ

Betydn 	◌ing: O Allah  ��)�*�$ ��+�� med dit navn dør og lever jeg (dvs. 
sover og vågner). (Bukhari, s.194, bind. 4, Hadith 6365)  

3. Sov ikke efter ’Asr bønnen, da man kan miste sit intellekt ved 
at sove på dette tidspunkt. Den Noble Profet  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������  �  ��& �' ���� �(�$  har 
udtalt: "Den, der sover efter ’Asr og mister sit intellekt, har kun 
sig selv at bebrejde.’’ (Musnad Abi Ya'la, s. 678, binds 4, Hadith 4.897)  

4. Det er Mustahab (ønskeligt) at hvile lidt om eftermiddagen. 
(Fatawa ’Alamgiri, s. 376, bind 5) Amjad 'Ali A’azmi  ��� 	- ��  ��	 �� �� �. � �1 ���� �� 2�/��3�ۡ ��  
siger: "Dette er højt sandsynligt sagt til dem, der er vågne om 
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natten for at bede (Salah), gøre Dhikr (ihukomme Allah 
subhaanahu wa ta’ala) og studere religiøse bøger, så de kan 
genvinde deres energi, ved at tage en lur. (Bahar-e-Shari'at, s. 79, 

binds 16)  

5. Det er Makruh (forhadt) at sove i begyndelsen af dagen og 
mellem Maghrib og 'Isha bønnen. (Fatawa Alamgiri, s. 376, binds 5)  

6. Det er Mustahab (ønskeligt), at man sover i tilstand af rituel 
renhed (Wudu).  

7. Sov først på højre side med højre hånd under højre kind, 
ansigtet vendt mod Qiblah (Bede retningen) et stykke tid, og 
derefter på venstre side. (Fatawa Alamgiri, s. 376, binds 5)  

8. Tænk på graven når du ligger dig til at sove, for i graven skal 
vi sove alene. Kun vores gerninger gode såvel som dårlige vil 
være med os. 

9. Ihukom Allah subhaanahu wa ta’ala indtil du falder i søvn 

(dvs. Reciter �ٰل 	� � ه� آل� � �ل�ل�ٰ ال� ه� �	 بۡ  , �س� هٰحن� ��ل�ل�ٰ  , � د� ل�	ل�ٰ �م� �ح�
ه	 ��ل� ) da 

en person vågner i samme tilstand, som han sov i, og vil på 
Dommensdag blive rejst i samme tilstand, som han døde i. 
(Fatawa Alamgiri, s. 376, bind 5) 

10. Læs denne Du'a når du vågner:  

 	 ٰ��د� ل�	 �ح�م�
ٓ  ��ل� �> ��ذ	 � �ل� ل��ي� 	� �ات��ن�ا �0 �آ ��م� �د� م�

ي�ان��ا ب��ع�
�B  ه	 ��ح�

�و� ��ش� �ل�ن�  

Betydning: Al lovprisning tilkommer Allah  ��)�*�$ ��+��, der gav os 
livet efter døden og Ham ’azza wa jalla vil vi vende tilbage til. 
(Sahih Bukhari, s. 196, bind. 4 Hadith 6.325) 
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11. Og gør intention om at du vil afholde dig (fra synder), 
arbejde på at opnå Taqwa (fromhed) og vil ikke genere andre. 
(Fatawa Alamgiri, s. 376, binds 5)  

12. Når børn bliver ti år gamle, bør de sove separat (i egen 
seng). En dreng i denne alder bør ikke sove i samme seng som 
andre drenge eller mænd. (Durr-e-Mukhtar, s. 629, bind 9)  

13. Når mand og kone sover i samme seng, bør de ikke have et 
barn på ti eller ældre i deres seng. En dreng, der er kønsmoden, 
anses for at være mand. (Durr-e-Mukhtar, s. 630, bind 9)  

14. Brug Miswak, når du vågner op.  

15. Bed Tahajjud bønnen, når du vågner om natten, det er 
dydigt at gøre dette. Den Barmhjertige Profet    �  ��& �' ٖ�� �� � �$  ��	 �� ��%  ������� ��� � �(�$  
har udtalt, at den bedste bøn efter de fem obligatoriske bønner, 
er Tahajjud. (Sahih Muslim, s. 591 Hadith 1163) 

For at lære Sunnah handlinger, bør man læse bogen ’Sunnaten 
O Adaab’ og deltage i Madani Qafila (Sunnah inspirerende 
udflugter) sammen med Profeten  ٖ�� �� ��$  ��	 �� ��%  �������   �  ��& �' ���� �(�$  ydmyge 
tjenere. 

 






