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101 Madani Blomster
Fortrinlighed af Durood
Den Hæderlige, Medfølende, Noble Profet         
har sagt: ‘På Dommens dag vil der ikke være nogen skygge
undtagen af Allahs ! "  # $ Trones, og tre slags mennesker vil
være under Tronens skygge. Han          blev
spurgt:’ Ya RasoolAllah          , hvem vil de være?’
Og Profeten          svarede: ”Den, der befrier min
følger fra hans besværligheder, den der genindfører min
Sunnah, og den der ofte reciter Durood (sender fred og
velsignelser over mig).’ (Al badr-us- Saafirah Fil-Umur-il-Akhirah lissuyyuti, s. 131, Ḥadith 366)

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




Lederen af Adam %&'
  sønner, Velsignelsen for begge
verdener, Den Noble Profet          har erklæret:
"Enhver, der elsker min Sunnah, elsker mig og enhver, der
elsker mig, vil være med mig i Paradiset." (Mishkat-ul-Masaabih,
s. 55, bind. 1, Hadith 175)
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I dette hæfte er præsenteret en række Madani Blomster,

ikke alle er Ahadith (Sunnah), nogle er ‘Ulamas   *  (
 )
sædvane. Husk! Så længe man ikke er sikker på, at en
handling er en Sunnah handling, må man ikke kalde den
dette. Du vil finde henvisninger og kilder til Madani
blomsterne i hæftet in sha’ Allah, så du kan skelne mellem
Sunnah handlinger og ’ulamas praksis og anbefalinger.

At Hilse på en Muslim: 11 Madani Blomster
1.

Det er Sunnah at hilse med Fred (Salam), når man
møder en Muslim.

2.

Her er et sammendrag af side 102, bind 16 i Bahar-eShari'ah udgivet af Maktaba-Tul-Madina: Man bør, når
man hilser på en, tænke at dennes rigdom, omdømme
og værdighed er under ens beskyttelse, og man finder
det Haram (ulovligt) at krænke dennes rettigheder.
(Bahar-e-Shari'ah, s. 102, Vol. 16)

3.

Det er belønningsværdigt at hilse ved hvert møde, også
når man har forladt værelset og kommer ind igen.

4.

Det er Sunnah at hilse først.

5.

Den, der hilser først, er tættest på Allah ! "  # $

6.

Vores Elskede og Ophøjede RasoolAllah   ٖ         
har udtalt: Den, der hilser først, er fri af hovmod.
(Shu'aabul Iman, s. 433 v. 6)
2
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7.

Der sendes Nåde halvfems gange på den, der hilser første
og ti gange på den, der svarer. (Kimiya-e- Sa'adat)

8.

Man bliver belønnet for 10 gode gerninger, når man siger

ۡ
ﻜﻢ
 ﻟﺴ ﻼ ! ﻋ ﻠﻴ
 , 20
tilføjer ﺑ  ﺮ 'ﺎﺗ  ٗﻪ$

hvis man tilføjer

ۡ
ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ#$,
 

Og 30 hvis man

Nogle mennesker tilføjer ! ﻟﺤﺮ+,$-, men
dette er forkert. Imam-e-Ahl-e-Sunnah Ahmad Rada
Khan -(   ,(
 )  $ skriver i sit klassiske værk om Fiqh,
Fatawa-e-Razaviyyah: ’’Man bør i det mindste sige ordene

ۡ
ۡ
ﻜﻢ
 ﻟﺴ ﻼ ! ﻋ ﻠﻴ
 . Det er bedre at tilføje ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ# $ og bedst også at
tilføje ﺑ  ﺮ 'ﺎﺗ  ٗﻪ$ , og overdrivelse i dette er ikke godt. Den, der

besvarer, må sige mindst de samme ord, som den der
hilste, eller det der er bedre for eksempel, hvis man er

ۡ
ﻜﻢ
 ﻟﺴ ﻼ ! ﻋﻠﻴ
  bør man tilføje og svare med
ۡ
ۡ
ۡ
ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ#$ !ﻟﺴ ﻼ
ﻜﻢ
  ﻋ ﻠﻴ$. Hvis man er mødt med ﻜﻢ
 ﻟﺴ ﻼ ! ﻋﻠﻴ
 

    
ٗ
ۡ
ۡ
ۡ
ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ#$ bør man sige 'ﺎﺗ ﻪ
  ﻋ ﻠﻴ$. Hvis man
 ﺑ  ﺮ$ ﺣ ﻤ ﺔ ﷲ# $ ! ﻟﺴ ﻼ
 ﻜ ﻢ

 

mødt med

er mødt med begge tilføjelser, bør man svare med de
samme ord og ikke overdrive. (Og Allah ! "  # $ ved bedst).

(Fatawa Razaviyyah (Jadeed), s. 409 v. 22)

9.

Den, der besvarer hilsenen med
ٗ
'ﺎﺗ ﻪ
 ﺑ  ﺮ$ .

ۡ
ۡ
ﺣﻤ ﺔ ﷲ#$ !ﻟﺴ ﻼ
ﻜﻢ
  ﻋ ﻠﻴ$

   


optjener således 30 gode gerninger.

10. Det er Wajib (nødvendigt) at svare straks og med
hørbar stemme, så den hilsende kan høre svaret.
11. Lær den korrekte udtale af Salam (hilsenen). Forkert
udtale ændrer meningen af ordet.
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ۡ
(ﻛﻢ
 ﻟﺴ ﻼ ! ﻋ ﻠﻴ
ۡ ﻞ
 ے۔
 ۔ ﺳ ﻼ۔ ! ۔ ﻋ.) ﻜﻢ
  
ۡ
(!ﻚ۔ﻣﺲ۔ﺳ ﻼ
۔ﻟ ۡﻴ2۔$) !ﻟﺴ ﻼ
  ﻋ ﻠﻴ$
 ﻜ ﻢ
    


For at lære forskellige Sunnah handlinger kan du læse
bøgerne:- Bahar-e-Shari'at Vol. 16 bestående af 312 siderSunnaten aur Adaab bestående af 120 sider. Begge bøger er
tilgængelige hos Maktaba-Tul-Madinah. (På Urdu)
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




At give hånd (for at hilse): 14 Madani Blomster
1.

Det er Sunnah at bruge begge hænder, når man mødes
og giver hånd for at hilse.

2.

Man bør også hilse, når man forlader, man kan give
hånd, men bør i det mindste sige fredshilsenen.

3.

Det er fortalt af vores Elskede Profet          :
Når to muslimer giver hånd og spørger til hinanden,
sender Allah sin nåde over dem hundrede gange, 99%
er til den, der er mest behagelig og imødekommende.
(Al-Mu'ujam-al-Awsat li-tabbarani; s. 380 v. 5 Hadith 7.672)

4.

Når to venner mødes, giver hånd og reciter Durood
(sender Allahs fred og velsignelser) over Profeten
  ٖ     
     bliver deres synder fra fortiden og
4
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fremtiden tilgivet, inden de går til hver sit. (Shu'abul Iman,
s. 451, bd. 6, Hadith 8.944)

5.

Mens man giver hånd, bør man om muligt recitere
følgende Du'a efter at have reciteret Durood:

ۡ
ﻳﻐﻔﺮﷲ
   Betydning:

6.

Må Allah ! "  # $ tilgive os og Jer.

ﻜﻢ
  ﻟ$ ﻟ  ﻨﺎ


De Du’a to muslimer gør, mens de giver hånd til
hinanden vil in sha’ Allah ! "  # $ blive accepteret, og
begge vil opnå tilgivelse, før de tager deres hænder til
sig. (Musnad Imam Ahmed bin Hanbal, s. 286, bind. 4, Hadith
12.454)

7.

At give hånd fjerner had og fjendskab.

8.

Den glorificerede Profet          sagde, at når
en muslimsk bror giver hånd til en anden muslimsk
bror, og der ikke er had i deres hjerter for hinanden, vil
Allah ! "  # $ tilgive deres tidligere synder, før de tager
deres hænder til sig. Og når en bror ser på sin bror med
kærlighed og uden fjendtlighed og had, vil begges
tidligere synder blive tilgivet, før han ser væk." (Kanz-ul'Ummal, s. 57, bind. 9)

9.

Man kan give hånd, hver gang man mødes.

10. At bruge en hånd når man hilser, er imod Sunnah. Det
er Sunnah at bruge begge hænder.
11. Nogle berører Kun lige fingerspidserne, dette er ikke
Sunnah.
5
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12. Det er Makruh (kritisabelt) at kysse sin egen hånd
efter, at man har givet hånd til en. Dem, der har til vane
at kysse deres egne håndflader, bør vænne sig af med
dette. (Bahar-e-Shari'ah, s. 115 v. 16)
13. Hvis man bliver tiltrukket af at give hånd til en Amrad
(attraktiv ung dreng), er det ikke tilladt at hilse på ham
ved at give hånd. Selv det at kigge på drengen er en
synd, hvis man føler begær ved dette. (Durr-e-Mukhtar, s.
98 vol. 2)

14. Sunnah måden at give hånd på er at håndfladerne
mødes, intet skal være i mellem, såsom et
lommetørklæde eller andet. (Bahar-e-Shari'ah, s. 98 vol. 16)
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




At Konversere: 12 Madani Blomster
1.

Konverser smilende og høfligt.

2.

Med hensigt om at glæde en Muslim hjerte, bør man tale
venligt til børn og respektfuldt til enhver voksen. Man vil
få belønning Fra Allah      og også blive respekteret af
dem, man er god ved.

3.

At tale højt og råbe er ikke Sunnah.

4.

Man bør med gode hensigter (niyyah) tale venligt og
respektfuldt til selv en nyfødt baby. Dette vil både
forbedre ens facon, og barnet vil lære gode manérer.
6
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5.

Under samtale bør man ikke gøre noget ulækkert såsom
at røre ved sine private dele, fjerne snavs fra kroppen med
fingrene, røre ved næsen eller putte sine fingre i ører eller
næse eller spytte. Folk bliver frastødt af sådanne
handlinger.

6.

Man bør lytte koncentreret og roligt, så længe den anden
person taler. Det er imod Sunnah at afbryde en, der taler
og tage ordet.

7.

Grin ikke højlydt mens du konverser eller for den sags
skyld på andre tidspunkter. Den Hellige Profet
  ٖ     
     grinte aldrig højlydt.

8.

En der taler overdrevent og griner hyppigt mister respekt.

9.

Profeten   ٖ          af Menneskeheden, Kilden til
fred i vores Hjerter og Sind, Den mest Generøse og
Kærlige Profet   ٖ          udtalte "Når du ser nogen
velsignet med ’manglende interesse i verden’ og
’silentium’ (fri for unødig snak), så ophold dig i hans
nærhed og selskab, da Visdom (hikma) gives til ham."
(Sunan Ibn-e-Majah, s. 422, bind. 4, Hadith 4.101)

10. En velsignet Hadith siger: "Den, der er stille, (ikke taler
unødigt) opnår frelse." (Jam’i Tirmizi, s. 225, bind. 4, Hadith
2509) I Mir’a-Tul-Manajih kan man læse, at Hujja-tul  ,(
Islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali    
 )
siger, at der findes fire slags samtale:
7
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a.

Ren skadelig (khalis muzir),

b.

Ren gavnlig (khalis mufeed),

c.

Enten gavnlig eller skadelig (muzir),

d.

Hverken skadelig eller gavnlig. Det er nødvendigt at
beskytte sig fra den ren skadelige (khalis muzir) samtale;
Ren gavnlige (khalis mufeed) samtaler bør man føre.
Samtaler der høre under tredje kategori (muzir), bør man
være forsigtig omkring og helst undgå dem. Samtaler, der
hører under kategori 4, er spild af tid, og det er bedst ikke
at deltage i sådanne. (Mir’a-Tul Manajih s. 464 vol. 6)

11. Der bør være et formål med samtalen. Tal altid til folk ud
fra deres niveau af visdom og psyke.
12. Undgå afskyelig og uanstændigt (amoralsk) tale. Afstå fra
at bande. Husk! At forbande en Muslim uden en Shar’i
grund er absolut Haram, og Profeten   ٖ          har
udtalt, at Himlen (paradiset) er Haram for den, der gør
brug af amoralsk tale. (Kitab-ul-Damt, s. 204, bd. 7, Hadith 325)

At Nyse: 17 Madani Blomster
1.

Den Noble Profet          har udtalt, at Allah
! "  # $ kan lide nys og kan ikke lide gab. (Sahih Bukhari s. 163,
bind. 4, Hadith 6.226)

2.

ۡ

ٰ
Når en person nyser og siger  ﻟ ﺤﻤ ﺪﷲsiger Englene ﲔ
  #
  ﻟﻌﻠﻤ9

Og hvis han selv siger dette dvs.
8

ۡ
ٰ
ﲔ
  #
  ﻟﻌﻠﻤ9

siger Englene:
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"Må Allah ! "  # $ forbarme sig over dig". (Al-Mu'ujam-ul- Kabir
s 358, bind 11, Hadith 12.284)

3.

Sænk dit hoved når du skal nyse og nys i en blød tone, det
er tåbeligt at nyse højlydt. (Radd-ul-Muhtarij, s. 684, bind. 9)

4.

Man bør sige  ﻟ ﺤﻤ ﺪ ﷲnår man har nyst. Det er bedre at sige

ۡ
ٰ
ﲔ
ﻟ
  # ﺤﻤ ﺪﷲ
  ﻟﻌﻠﻤ9
 

eller <( ﻟ ﺤﻤ ﺪﷲ ﻋ ٰ; ﻛ ﻞ ﺣﺎDet er angivet i
Khazain-ul-'Irfan på side 3 med henvisning til Tahtawi, at
det er Sunnah Mu’akkadah at lovprise Allah ! "  # $ , når
man nyser).

5.

Det er Wajib for lytteren at sige  ﻳ  ۡﺮ ﺣ ﻤ ﻚ ﷲtraks i en hørbar
stemme, så den, der nøs, kan høre ham. (Bahaar-e-Shari'ah, s.
119 v. 16)

6.

ﻜﻢ
  ﻟ$ ( ﻳﻐﻔﺮﷲ  ﻟ  ﻨﺎMå

 
ۡ ﻳ$ ﻳ ۡﻬﺪﻳۡﻜﻢ ﷲ
ﻜﻢ
ﺼﻠ
  ﺢ ﺑﺎﻟ

(Må
   
 


Som svar på bør den der nøs sige
! "  # $
! "  # $

Allah

tilgive os og Jer) eller
Allah
guide dig og rette din tilstand). (Fatawa Alamgiri, s. 326

v. 5)

7.

Enhver, der efter at have nyst, lovpriser Allah ved at sige

<ﻞ ﺣﺎ
ﻟﺤﻤ ﺪﷲ@ ﻋ ٰ ﻛ


  
! "  # $ *4531 2

og fugter sine tænder med tungen, vil
være beskyttet fra mange forskellige

tandsygdomme. (Mira-Tul Manajih, s. 396 v. 6)

8.

Den tapre ledsager Sayyiduna 'Ali


7$ 
    6
 )

den, der efter at have nyst, siger sige
9

udtalte, at

<ﻞ ﺣﺎ
ﻟﺤﻤ ﺪﷲ@ ﻋ ٰ ﻛ,


  

vil
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altid være beskyttet fra tandpine og kæbe smerter. (MirqaTul Mafatih, s. 499, bind. 8, Hadith 4.539) Den, der nyser, bør
lovprise Allah ! "  # $ med en hørbar stemme, så den høres
og besvares. (Radd-ul-Mukhtar, s. 684 v. 9)

9.

Det er Wajib (nødvendigt) at svare en gang, når en person
har nyst og derefter lovprist Allah ! "  # $ , anden gang er det
ikke Wajib men Mustahab (ønskeligt) at svare. (Fatawa
Alamgiri, s. 326 v. 5)

10. Det er Kun Wajib at svare, når den, der nyser, lovpriser
Allah, hvis
11. han ikke lovpriser, er der ikke noget, der skal besvares.
(Bahaar-e-Shari'ah, s. 120 v. 16)

12. Man bør ikke svare, hvis nogen nyser under Khutba
(prædiken før fredagsbønnen og/eller ’Eid). (Fatawa Qadi
Khan, s. 377, bind. 2)

13. Hvis der er mange islamiske brødre til stede, og kun få
besvarer lovprisningen, er dette tilstrækkeligt, men det er
bedre at alle svare. (Radd-ul-Muhtarij, s. 684, bind. 9)
14. Hvis man er på den anden side af væggen/muren og nyser
og derefter siger ﻟ ﺤﻤ ﺪﷲ. og der er, en der høre det, skal denne
besvare lovprisningen. (Radd-ul- Muhtarij, s. 684, bind. 9)
15. Hvis man nyser under bøn (Salah), bør man tie, hvis man
alligevel lovpriser, vil ENS Salah stadig være gyldig. Man
bør dog lovprise, at man har bedt. (Fatawa Alamgiri, s. 98, bind. 1)
10
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16. Hvis man er i gang med sin bøn og en anden nyser, og
man lovpriser med intention om at besvare personen, vil
ens bøn blive brudt. (Fatawa Alamgiri, s. 98, bind. 1)
17. Hvis en ikke-muslim siger

ﻟﺤﻤ ﺪ ﷲ


efter, at han nyser, skal

man besvare med  ( ﻳﻬﺪﻳ ﻚ ﷲbetydning: må Allah
retlede dig). (Radd-ul- Muhtarij, s. 684, bind. 9)
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


! "  # $

ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




Negle Klipning: 9 Madani Blomster
1.

Det er Mustahab (ønskeligt) at klippe negle om fredagen.
Man bør dog ikke vente til fredag, hvis ens negle er lange.
(Radd-ul-Muhtarij, s. 668, bind. 9) Shaykh Mufti Amjad ’Ali
  ,()
’Azmi    
sagde: "Det fortælles, at den, der klipper

sine negle om fredagen, er af Allah ! "  # $ beskyttet fra
ulykker frem til næste fredag og tre dage til (dvs. ti dage i
alt)". I en anden narration, siges det, at den der klipper
sine negle om fredagen, for ham vil nåden komme og
hans synder vil blive tilgivet."(Durr-e-mukhtar, Radd-ulMuhtarij bind 9 s. 668, Bahaar-e-shari’ah bind 16, Hadith 225-226)

2.

Der er foreskrevet en metode til klipning af fingreneglene.
Hermed en sammenfatning af den foreskrevne metode:
Begynde med pegefingeren på højre hånd og arbejde dig
hen mod højre hånds lillefinger. Klip derefter lillefinger
neglen på venstre hånd og arbejde hen mod tommelfingeren
11
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på venstre hånd. Klip til sidst neglen på højre hånds
tommelfinger. (Ihya-ul-’uloom, s. 193, bind. 1)

3.

Der er ikke foreskrevet en rækkefølge til at klippe
tåneglene. Det er bedst at starte med neglen på højre fods
lilletå og fortsætte mod storetåen, og derefter klippe
neglen på venstre fods storetå og fortsætte mod og
afslutte med lilletåen på sin venstre fod. (Durr-e- Mukhtar, s.
193, bind. 1)

4.

Det er Makruh (forhadt) at klippe negle i tilstand af
Janaba (urenhed, dvs. når Ghusl (rituel bad) er fard
(obligatorisk) for en). (Fatawa Alamgiri, s. 308, bind. 5)

5.

Det er Makruh (forhadt) at bide negle, og der er risiko
for, at man kommer til at lide af spedalskhed, hvis man
bider negle. (Fatawa Alamgiri, s. 308, bind. 5)

6.

Man bør begrave neglene efter klipning, de kan også
smides væk.(Fatawa Alamgiri, s. 308, bind. 5)

7.

Det er Makruh (forhadt) at smide negle i et toilet eller i
afløbet af et baderum, da dette forårsager sygdomme.
(Fatawa Alamgiri, s. 308, bind. 5)

8.

Man bør ikke klippe negle på en onsdag, da dette kan
forårsage spedalskhed. Men hvis der er gået 39 dage og
onsdag er den 40. dag siden man har klippet negle, er det
Wajib (nødvendigt) at klippe dem den onsdag, da det er
Makruh Tahrimi (stærkt forhadt; tæt på Haram) at vente
mere end fyrre (40) dage med at klippe neglene. (For
12
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mere uddybende forklaring kan man læse Fatawa Razawiya
s. 574, 685 bind 229. Lange negle er tilholdssted for Satan,
dvs. Satan sidder på lange negle. (Ithaaf-us--Sadat-liz-zubaydi,
s. 653, bind 2)

At Tage Sko På: 7 Madani Blomster
1.

Vores Ærede Profet   ٖ          har udtalt: "Tag
oftest sko på, så længe man har sko på, er man som en,
der er på et transportmiddel (dvs. Man bliver ikke træt
hurtigt)." (Sahih Muslim s. 1161, Hadith 2096)

2.

Ryst og vend skoene inden du tager dem på, så eventuelle
insekter og/eller sten fjernes.

3.

Tag første sko på højre fod og derpå den venstre. Når du
skoene af, tag så først den venstre og derefter den højre af.
Vores Elskede og Ærede Profet   ٖ          har
udtalt: "Når en af jer tager sko på, bør han starte fra højre,
og når han tager dem af igen, bør han starte fra venstre, så
højre fod er først, når man tager sko på, og sidst når man
tager dem af." (Sahih Bukhari, s. 60, bind 4, Hadith 5.855) I
Nuzha-Tul-Qari er det angivet, at når man træder ind i
Masjid, skal man træde ind med højre fod først og når
man forlader, skal man træde ud med venstre fod først,
det kan derfor synes at være svært at overholde
befalingen i ovennævnte Hadith. Imam Ahmad Rada
Khan -(   ,()  $ angiver en løsning på dette dilemma:
"Når du skal træde ind i Masjid tag da skoen på din
13
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venstre fod af og stå på din sko og tag derefter skoen på
højre fod af og træd ind med højre fod først. Når du
forlader Masjid, træd da ud med venstre fod og stå på
din sko, tag derefter højre fod ud og tag skoen på, og
tag til sidst din venstre sko på."
4.

Mænd bør gå i herresko og kvinder i damesko.

5.


Det blev fortalt til Sayyidatuna Ayesha 7$     6
 ) , at
der var en kvinde, der gik herresko. Dertil svarede

Sayyidatuna Ayesha 7$  6
    
 ) , at Profeten     
har forbandet den kvinde, der forsøger at ligne en
mand. (Sunan Abu Dawud, s. 84, bind 4, Hadith 4099) Mufti
  ,(
Amjad ’Ali A'azmi    
 ) har erklæret at, kvinder
ikke må gå i herresko. Endvidere er alle de ting, der
differentiere kønnene ikke tilladte for det modsatte køn
at adaptere, om det er en handling eller udseende.
Derfor bør hverken mænd eller kvinder efterligne det
modsatte køns udtryks- eller væremåde. (Bahar-e-Shari'at,

s. 60, bind. 16)

6.

Tag skoene af når du sætter dig ned, dette giver
komfort til fødderne.

7.

En af årsagerne til fattigdom er, at efterlade sko
omvendt (med sålen vendende op ad), når fundet på
denne måde. Det er skrevet i Daulat-e- bay-Zawal, at
hvis skoene er omvendt (med sålen op ad) hele natten,
kommer satan og sidder på dem, de er hans trone.
14
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(Sunni bahishti zewer s. 601 Del 5) Hvis du ser, sko stå
omvendt, vend dem da rigtigt. For at lære forskellige
Sunnah handlinger kan man købe og læse bøgerne
Bahar-e-Shari’at Vol. 16 bestående af 312 sider og
Sunnaten aur Adaab bestående af 120 sider, begge
findes hos Maktaba-Tul-Madinah.
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




At Indtræde og at Forlade Sin Bopæl: 12 Madani
Blomster
1.

Når du forlader hjemmet læs denne Du'a:
  ﻻ ﺑﺎﷲE  ﻻ ﻗ  ﻮ$ < ﺖ ﻋ  ﷲ ﻻﺣﻮ
ﺴﻢ ﷲ ﺗﻮ'ﻠA
    



Betydning: Med Allah ! "  # $ navn, jeg sætter min lid til Allah
! "  # $ , der er ingen styrke og magt uden Ham’azza wa jalla.
(Sunnan Abu Dawud, s. 42, binds 4, Hadith 5.095) Om Allah ! "  # $
subhaanahu wa ta’ala vil, vil du med velsignelser af denne du'a,
være på rette vej, sikker fra ulykker, og Allah subhaanahu wa
ta’alas hjælp vil ledsage dig.
2.

Du'a der skal reciteres, når man indtræder hjemmet:

َ
ﲑ اﻟ َْﻤ ْﺨ َﺮ ِج
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ ِ ّﱏْ ا َْﺳﲝ ٴﻟ
َ ْ ُﻚ َﺧ
َ ْ ﲑ اﻟْ َﻤ ْﻮﻟَ ِﺞ َو َﺧ
َّﻠ ْ َﻨﺎ$ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠّٰ ِ َو ﻟ َْﺠ َﻨﺎ َو ِﺑ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠّٰ ِ َﺧ َﺮ ْﺟ َﻨﺎ َو " ََ! اﻟﻠّٰ ِ َر ِّﺑ َﻨﺎ َﺗ َﻮ
15
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Betydning: Oh Allah ! "  # $ ! Jeg beder om godhed, når jeg
kommer ind og når jeg forlader, med Allahs navn kommer vi
ind, og med Allahs ! "  # $ navn, forlader vi, og vi sætter vores lid
til Allah ! "  # $ vores Rab. (Sunnan Abu Dawud, s 42, binds 4, Hadith
5.096) Hils på din familie med salaam efter, at du har reciteret
ovennævnte Du’a reciter derefter Durood (Fred og velsignelser
på Profeten) og reciter Surat-ul-Ikhlas. Og der vil in sha’ Allah
! "  # $ være velsignelse over din beskæftigelse og dit hjem vil
være beskyttet mod kontroverser.
3.

Hils på alle Mahaarim og Mahrimat. (F.eks. din mor, far,
bror, søstre, børn og kone osv.)

4.

Når en person træder ind i hjemmet uden at starte med
Allahs ! "  # $ navn, træder Satan ind sammen med ham.

5.

Hvis man træder ind i et hjem, hvor ingen er til stede, så
ۡ
ٰ @ -ﻋ ٰ ﻋﺒﺎ$  ﻟﺴﻼ! ﻋﻠﻴﻨﺎBetydning: Salaam
bør man sige ﻟﺼﻠﺤﲔ
 ﷲ
        

være over os, og de retfærdige tjenere af Allah ! "  # $ .
Englene vil besvare denne Salaam. (Durr-e-Mukhtar, s.682
ﻚ ﻳ  ﻬﺎ ﻟﻨ
Eller sig følgende F
 ﻟﺴ ﻼ ! ﻋﻠﻴ
  Betydning: O
  
Nabi! Fred være med dig. Da den Hellige og Velsignede
sjæl af den Hellige Profet          er til stede i
muslimernes hjem. (Bahar-e- Shari'at, s. 96 vol. 16 og Sharh-ush-

vol.9)

shifa’-lil-qari s. 118, bind 2)

6.

Når du ønsker at træde ind i en anden persons hjem, sig
således assalamu ’alaykum, må jeg komme ind?
16
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7.

Hvis man ved forespørgsel ikke får tilladelse til at komme
ind, bør man gå tilbage uden at blive sur eller gnaven, da
ejeren af hjemmet kan være i en situation, hvor han ikke
kan modtage besøg.

8.

Når nogen banker på din dør, er det Sunnah at spørge,
hvem det er. Den person, der har banket bør besvare
spørgsmålet ved at fortælle sit navn. Det er imod Sunnah
at sige (f.eks.) ’det er mig’ eller ’åben døren’ eller andet,
der ikke tydeliggør personens identitet.

9.

Stil dig til siden og ikke lige foran døren efter at have sagt
dit navn, så du ikke kigger direkte ind, når personen
åbner døren.

10. Det er ikke tilladt at kigge ind i andres hjem. Sommetider
er det muligt at se ind i andres boliger, hvis man bor
overfor hinanden osv.
11. Det er ikke tilladt at kigge ind i andres hjem. Sommetider
er det muligt at se ind i andres boliger, hvis man bor
overfor hinanden osv. Det er i sådanne situationer vigtig
at være ekstra påpasselig med at bevare sit blik sænket og
ikke stirre ind.
12. Man bør ikke kritisere indretningen af andres hjem, da
dette kan være sårende for dem Når du forlader andres
hjem gør da Du'a for medlemmerne af husstanden, tak
dem, hils og giv dem et hæfte eller en bog i gave, hvor
man kan lære om Sunnah handlinger
17
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At Anvende Kohl: 4 Madani Blomster
1.

I Sunnan Ibn-e-Majah står der, at den bedste kohl
(Surmah) er Išmid, det styrker synet og får øjenvipperne
til at vokse. (Sunan Ibn-e-Majah, s. 115 binds 4, Hadith 3497)

2.

Det er Makruh (forhadt) for en mand at bruge sort kohl
som makeup. Hvis ikke personens intention er, at bruge
det som makeup, er det tilladt at bruge. Men hvis dette
ikke er hensigten, er det Makruh. (Fatawa Alamgiri, s. 359
binds 5)

3.

Det er Sunnah at bruge kohl, inden man skal sove. (MiraTul Manajih, s. 180 binds 6)

4.

Her er en sammenfatning af de tre fortalte metoder til at
bruge Kohl:
a.

Kom kohl tre gange i hvert øje. (Sænk Kohlpinden i beholderen hver gang dvs. 6 gange)

b.

Kom Kohl tre gange i højre øje og to gange i
venstre.

c.

Kom Kohl to gange i hvert øje og tredje gang du
sænker Kohl-pinden i beholderen brug da den
samme i begge øjne. (Shu'abul Iman, s. 218-219, bind 5)
Vores Ærede og Elskede Profet         
kom kohl i sit højre øje først, overhold også
denne Sunnah.
18
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Når Man Går I Seng og når Man Står Op: 15
Madani Blomster
1.

Ryst sengetøjet, så eventuelle insekter og andet fjernes.

2.

ٰ $ I ﺑﺎﺳﻤﻚ ﻣﻮGﻟ ﻠ
Læs følgende Du'a før du skal sove: H
 
   
Betydning: 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 siger: "Dette er højt sandsynligt sagt til dem, der
er vågne om 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).
19
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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
ۡ
ٰ ﻻ
) da en person
søvn (dvs. Reciter  ﻟ ﺤﻤ ﺪﷲK  ﺳﺒ ٰﺤ ﻦ ﷲK    ﻻﷲJ
 
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:

ۤۡ
  ﻟﺤﻤ ﺪﷲ
Sﻟ  ۡﻴﻪ ﻟ$  ﺣﻴﺎﻧﺎ ﺑﻌ ﺪ ﻣﺂ ﻣﺎﺗﻨﺎOM
#ﺸﻮ







 


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)
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
20
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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)

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




Anmodninger Til Prædikanterne
Fortæl nogle af Sunnah handlingerne fra dette hæfte, hver
gang du holder en Sunnah inspirerende tale (ved de
ugentlige forsamlinger), hvis det er muligt. Før du fortæller
Sunnah handlinger læs da punkt 1, og afslut med punkt 2.
(Søstrene skal i punkt 2 ikke fortælle om Madani Qafilah
(Sunnah inspirerende ekspeditioner).
Kære islamiske brødre, lad mig fortælle Jer om nogle
Sunnah handlinger og nogle etiketter. Velsignelsen for
21

101 Madani Blomster

Universet, Den Elskede og Ærede Profet   ٖ          har
udtalt: "Enhver der elsker min Sunnah, elsker mig, og den,
der elsker mig, vil være sammen med mig i Paradiset."
(Abdullah Khatib, Mishkat-ul-Masab’i, s. 55, bind 1, Hadith 170)

Alle Madani blomster i dette hæfte er ikke Sunnah
handlinger, nogle er Auliyas sædvane og praksis. Husk! En
handling kan kun kaldes Sunnah, når man er sikker på, at
det er en Sunnah handling. Det er Haram (forbudt) at
tilskrive Den Ærede Profet          noget, Han
    
     ikke har udtalt eller praktiseret.
For at lære flere Sunnah handlinger kan man læse bøgerne
(Bahar-e-Shari'ah Vol. 16, Bestående af 312) sider og Sunnaten aur
adaab bestående af 120 sider, begge udgivet af MaktabaTul-Madinah. En praktisk måde at lære Sunnah handlinger
på er at rejse med Madani Qafilah (Sunnah inspirerende
ekspeditioner) af D’awat-e-Islami sammen med tilhængerne
af vores Elskede og Ærede Profet   ٖ          .
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ
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