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Profetens  Måned*
(Status af en Hengiven Durood wa Salam Reciterende)

Da Shaykh Abu Bakr Shibli      ﻋkom på besøg hos Shaykh
Abu Bakr bin Mujahid !    
   ﻋ, den fremtrædende lærd af
Bagdad, rejste Shaykh Abu Bakr bin Mujahid !       ﻋsig op
øjeblikkeligt, omfavnede ham, kyssede hans pande og gav ham
plads ved sin side. De tilstedeværende spurgte Shaykh Abu
Bakr bin Mujahid !       ﻋydmygt: ‘Indtil nu, havde du og
folket i Bagdad erklæret ham sindssyg, og i dag giver du ham så
meget respekt.’
Shaykh Abu Bakr bin Mujahid !       ﻋsvarede: ‘Jeg giver
ham ikke respekt uden grundlag. Sidste nat, drømte jeg (en tro
styrkende drøm), Shaykh Abu Bakr Shibli     
    ﻋvar i den
velsignede nærhed af den Hellige Profet, Sultanen af begge
verdener, den mest Barmhjertige blandt menneskeheden, den
* Denne tale blev holdt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah i Madani Markaz, Baab-ul-Madinah Karachi under
en Sunnah Inspirerende ugentlig Ijtima (forsamling) af Dawat-e-Islami, den globale, ikke-politisk
bevægelse for udbredelse af Koran og Sunnah, den 25. Rajab-ul-Murajjab, 1431 AH (8. Juli 2010). Den
udgives med nødvendige ændringer.
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%
Hellige Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  stod op og omfavnede ham, og
kyssede hans pande, satte Abu Bakr bin Shibli     
    ﻋved
sin velsignede side. Jeg spurgte ydmygt: Ya RaoolAllah
#( ' ٖ  "'   ﻋ
"   $# %
 , hvad er grunden til så meget kærlighed mod
%
Shibli? 'Den Elskede og velsignede Rasool #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $# 
sagde: ‘Efter hver Salah (bøn), reciterer han dette vers (Sura atTauba Ayah 128):
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Og derefter påberåber han Salawat over Mig’
(Al-Qaul-ul-Badi ', s. 346)
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%
Allahs ædleste Rasool #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  erklærede med hensyn
til den hellige måned af Sh’aban, at Sh’aban er Min måned og
Ramadan er Allahs )# * ' +# , måned (Al-Jami’at-us-sagheer- lis-Suyyuti s.

301, Hadith 4889)

Velsignelser af de 5 bogstaver af Sh’aban
Sikke en stor ære måned Sh’aban-ul-Muazzam har. Frem for
alt, er det mere end nok til at demonstrere denne måned
2
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%
storhed, at vores elskede og velsignede Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $# 
erklære den som sin måned. Der er fem arabiske bogstaver i
ordet og Sayyiduna Ghaus-ul-‘Aẓam -" #     , har forklarede

disse fem bogstaver i Sh’aban som: ‘. Står for Sharaf (Adel), / for
'Uluww (Himmelfart), 0 for Birr (Venlighed og Godgørenhed), 

for Ulfat (hengivenhed) og 1 for Nur (lys), det er de dyder, Allah
skænker sine tjenere i denne velsignede måned.
I denne måned er mulighederne til gode gerninger åbnet,
velsignelser regner ned, synder tilgives, Fred og velsignelser
%
over Profeten #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  reciteres i overflod. Dette er
måneden, hvor der bør sendes salawat wa salam (Fred og
%
velsigner) over Den Mest Ophøjede Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  .
(Ghunya-tut-talibeen s. 341-342, bind. 1)

Profetens Ædle Ledsageres 1 2  #   , Hengivenhed


Sayyiduna Anas bin Malik  4, "  
  har udtalt, at ved synet af
 3
nymånen af Sh’aban, rettede de ædle ledsagere 1 2  #   , deres
opmærksomhed mod recitation af den hellige Koran, betaling
af Zaka’ af deres rigdom, så de svage og fattige også kunne gøre
klar til fastemåneden Ramadan. Lederne indkaldte de indsatte
ind, så de kunne få deres dom, sone den og blive fri, og de der
ikke skulle straffes blev sat fri.. Erhvervsdrivende betalte deres
gæld og hvis andre skyldte dem, inddrev de det. (på denne
måde gjorde de sig fri fra forpligtelser inden Ramadan
startede), og når de så nymånen af Ramadan, gjorde nogle af

3
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de ophold i Masajid efter Ghusl med Niyyah om E’tikaaf.
(Ghunya-tut-Ṭalibeen, s. 341, bind. 1).

Følelser af Muslimerne I Dag
)# * ' +# , 78  " 6( !
 5

I forhold til hvor entusiastiske og ivrige muslimer
var tidligere i tilbedelse af Allah )# * ' +# , , desto mere er interessen
i dag i hamstring af rigdom. De tidligere muslimer, som havde
en Madani tankegang brugte deres tid på tilbedelse, de var især
minutiøse ved hellige lejligheder, for at søge nærhed af Allah
)# * ' +# , . I dag bruger muslimer disse velsignede dag især
Ramadan måned på at udtænke metoder til at opnå væld af
rigdom i denne verden. Allah )# * ' +# , , øger belønningen for gode
gerninger meget i disse måneder, men desværre forhøjes
priserne på varer især i den velsignede måned Ramadan med
henblik på at udnytte egne islamiske brødre. Desværre virker
det som om, at ånden af det islamiske broderskab er faldende.

Ideel Måned til at Afholde Nafl (Frivillig) Faste
Profeten af menneskeheden, freden af vor hjerte og sind, den
Mest generøse og barmhjertige #( ' ٖ  "'     " ﻋ$# % fastede så meget
som muligt i denne måned, Sh’aban. Sayyidunā 'Abdullah bin

Abi Qais  4, "  
  beretter, at han hørte de troendes Moder
 3

Sayyidatuna 'Aisha Ṣiddiqah 4, "  
  sige, at Sh’aban-ul 3
%
Mu’aẓẓam var den foretrukne måned af Profeten #( ' ٖ  "'   " ﻋ
 $#  ,
%
Han #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  plejede at faste i denne måned, og
4
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derefter udstrække og samle det med Ramadan-ul-Mubarak.
(Sunan Abi Dawud, s. 476, bind. 2, Hadith 2431)

Forsømmelighed

Sayyiduna Usamah bin Zayd  4, "  
  beretter, at have sagt:
 3
%
%
 ٖ 
‘Ya Rasool Allah #( ' ٖ  "'    " ﻋ
"  
 $#  , jeg ser, at De # ( ' "'  ﻋ
 $# 
faster mere i denne måned end i nogen anden måned.’ Den
%
Hellige Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  svarede: ‘Det er måneden mellem
Rajab og Ramadan, folk er forsømmelige i forhold til det. I
denne måned, stiger menneskenes gerninger op til Allah )# * ' +# ,
og Jeg ønsker, at mine gerninger skal stige op mens Jeg er i
tilstand af faste.’ (Sunan an-Nisaai, s. 387, Hadith 2354)

Navne På De, Der Vil Afgå

3
Sayyidatuna 'Aisha Ṣiddiqah 4, 
  beretter at Allahs

Sendebud, Sultan af Menneskeheden, den der kender det usete,
%
den Elskede af Allah #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  plejede at faste alle dage i
%
Sh’aban, og hun spurgte Oh Allahs profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  : ‘Er
Sh’aban deres favorit måned at faste i?’ Den elskede Profet
%

,
#( ' ٖ  "'   ﻋ
"  
 $#  svarede: ‘Allah )# * ' +#  nedskriver i denne måned
navne på enhver, der skal dø i løbet af det kommende år, og Jeg
foretrækker at være i tilstand af faste på det tidspunkt, Jeg skal
passere. (Musnad Abū Ya'lā, s. 277, bind. 4,Hadith 4890)

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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Profeten  fastede de fleste dage i Sh’aban
Det er nævnt i en Hadith i Bukhari, at Sayyidatuna ‘Aisha

%
ٖ 
4, 
"  
"  
  beretter at Allahs Elskede Profet #( ' "'  ﻋ
 3
 $# 
%
fastede flere dage i Sh’aban end Han #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  gjorde i


%
ٖ
andre måneder, Allahs Elskede Profet #( ' "'   " ﻋ
 $#  kunne
%
faste alle månedens dage. Og Profeten #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  udtale:
‘Handl efter din evne, Allahs )# * ' +# , stopper ikke sine velsignelser,
indtil du ikke bliver træt.’ (Sahih Bukhari s. 648 bind 1, Hadith 1970)
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




Forklaring af Hadith
Al-Bukhari Hadith kommentator ’Allama Mufti Muhammad
Shareef ul Haq Amjadi ; :    
   ۡ  ﻋskriver i forklaringen til
ovennævnte Hadith, at det at faste månedens alle dage her
%
betyder, at Han #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  plejede at faste de fleste dage
af Sh’aban. Det er normalt f.eks. at bruge termen, ’en person
tilbad hele natten’, selv om han også har brugt tid på at spise og
sine andre behov. I sådanne tilfælde bliver overvejende (mere
en halvdelen) benævnt som ‘hele’. Han ; :      ۡ  ﻋanfører
endvidere, at vi fra denne Hadith lærer, at en der har evnen
skal faste flest mulige dage i denne måned. Imidlertid bør en,
der er skrøbelig ikke faste, da det kan påvirke opretholdelse af
faste i Ramadan måned. Man kan i andre Ahadith læse, at man
ikke bør faste efter nisf Sh’aban (dvs. i anden halvdel). Her har
det været hensigten, at fastslå at syge/skrøbelige personer bør
6
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undgå det for at kunne overholde Ramadanens obligatoriske
faste. (Sunan-at-Tirmidhi, Hadith 738) - (Nuzha-tul-Qari, s. 377-380, bind 3)

Fremme af Faste hos Dawat-e-Islami
På side 1379 i Faizan-e-Sunnat, bestående af 1548 sider,
udgivet af Maktaba-tul-Madina, Dawat-e-Islami står der, at
Ḥujjat-ul-Islam Imam Muhammad Ghazali     
    ﻋhar
udtalt: ’’I ovennævnte velsignede Hadith, betyder ’faste hele
måneden Sh’aban’, at faste de fleste dage af Sh’aban (dvs. at
faste mere end halvdelen af dagene af Sh’aban). (Mukashafa-tulQulūb, s. 303) Hvis nogen har til hensigt at faste hele måneden af
Sh’aban-ul- Mu'aẓẓam, er der ingen forbud mod det. Flere
islamiske brødre og søstre i Dawat-e-Islami, faster rigt i både
Rajab-ul-Murajjab & Sh’aban-ul- Mu'aẓẓam, således at den
Hellige måned at Ramadan går ind.

Opretholdelse af Faste de Fleste Dage I Sh’aban er
Sunnah

Moderen af de troende, Sayyidatuna ‘Aisha Ṣiddiqah 4, "  
 
 3
har berettet: ‘Jeg har ikke set den Elskede og velsignede
%
Profeten #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  faste så meget i en måned, som i
denne måned, Sha'ban. Undtagen nogle få dage fastede Han
%
#( ' ٖ  "'   ﻋ
"  
 $#  konsekvent hele måneden. (Sunan-at-Tirmidhi, s.

182, bind. 2,Hadith 736)

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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Nætter af Khayr (Godhed)

De Troendes moder Sayyidatuna ’Aisha Ṣiddiqa 4, "   3
 
%

,
udtalte: ‘Jeg hørte Profeten #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  sige, at Allah )# * ' +# 
åbner porte til godhed især i fire nætter:

1.

Natten til ‘Eid-ul-Adha.’

2.

Natten til ‘Eid-ul-Fitr.’

3.

Femtende nat af Sh’aban, der bliver i denne nat skrevet
navne på de, der skal dø i løbet af det følgende år, folks
levebrød bliver bestemt og navne på de, der skal udføre
Hajj, det år bliver nedskrevet.

4.

Natten til ‘Arafa (natten mellem den 8. og 9. Zul-Hijjah)
indtil Adhan af Fajr.’ (Ad-dur-ul-Mansur, s. 402, bind. 7)

Kritiske Beslutninger
Kære islamiske brødre! Vi kan kun undre os over, hvor kritisk
natten til 15. Sh’aban-ul- Mu'aẓẓam er! Ingen ved hvad der vil ske
med ham. Nogle gange er en person optaget af det overflødige,
mens uheld bliver bestemt for ham. Det fremgår i Ghunya-tutṬalibeen, at mange menneskers ligklæder er vasket og klar, mens
de har travlt med at vandre rundt i byen. Manges grave er blevet
gravet og klar, men de har travlt med at morer sig. Nogle har
travlt med højlydt latter, alt imens tidspunktet for deres død
nærmer sig. Opførelsen af mange huse er ved at have nået deres
8
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afslutning, samtidig med at levetiden af deres ejere også er ved at
være afsluttet. (Ghunya-tut-Ṭalibeen, s. 348, bind 1)
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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Tilgivelse af Syndere…

Sayyidatuna ’Aisha Ṣiddiqa 4, " 
  har berettet, at Den Hellige
 3
%
Profet #( ' ٖ  " '   " ﻋ
#   ﻋkom til
 $#  sagde, at Sayyiduna Jibraeel <= >
Mig og sagde: ‘Dette er natten til den 15. Sh’aban og Allah )# * ' +# ,
frigør så mange mennesker fra Helvede, som antallet af hårene på
geder fra stammen Kalb. Men Han )# * ' +# , kaster ikke barmhjertigt
blik på vantro, ondsindede, de der skærer familiebånd, de der
slæber deres tøj (lader det hænge ned over anklerne i hovmod og
arrogance), de der ikke adlyder deres forældre og de der drikker.

(Shu'ab-ul-Iman, s. 384, bind. 3, Hadith 3837)

En Hadith berettet af Shaykh Imam Ahmad bin Hanbal med
henvisning til Shaykh ‘Abdullah ibn ‘Amr nævner også en
morder iblandt de der er frataget Allahs )# * ' +# , barmhjertighed.
(Musnad Imam Ahmad, s. 589, bd. 2, Hadis 6653)

3
Sayyiduna Kathir bin Murrah  4, "  
  har berettet, at


%
Profeten #( ' ٖ "'    " ﻋ
 $#  sagde, at Den 15. Sh’aban, tilgiver

,
Allah )# * ' +#  alle på jorden undtagen den, som sidestiller partner
med Ham )# * ' +# , eller den, der har ondskab i sit hjerte.’ (Shu'ab-

ul-Iman, s. 381, bind. 3, Hadith 3830)
9
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Bøn af Sayyiduna Hadhrat Dawud ؑ◌
B
Sayyiduna ‘Ali C D   *' "  A
 8 < #  kom tit uden for natten til 15.
B
Sh’aban (Shab-e-bara’a). En gang kom Han C  D   *' "  A
 8 < #  ud,
så op på himlen og sagde, at når natten til den 15. Sh’aban
#    ' ﻋ4#E 6F "$ﻋ
forestod, løftede Allahs Profet Sayyiduna Dawud <= >
# ' G "H
blikket mod himlen og sagde: ‘Dette er tidspunktet, hvor den,
der bønfalder Allah )# * ' +# , får opfyldt sin bøn (du'a) og den, der
beder om tilgivelse, bliver tilgivet, undtagen en der uretmæssigt
kræver penge af folk, en tryllekunstner, en spår eller en der
B
spiller musik. Derefter sagde Han C  D   *' "  A
 8 < #  denne bøn:

ٗ , 01 2ﻟ ٰﻠ
ﺳﺘﻐ ﻔﺮ ﻓﻴ ﻬﺎ% & ﻋﺎ ﰲ ٰﻫﺬ ٖ( ﻟ ﻠﻴ,  ﻏﻔﺮ ﻟ ﻤﻦ,%
  
  
       
Betydning:
‘Oh Allah )# * ' +# , ! Dawuds <=>
#   ﻋGud! Tilgiv den der beder bøn
til dig denne nat, eller søger din tilgivelse.’
(Laṭaif-ul-Ma’arif li-Ibn Rajab-ul-Hanbali, s. 137, bind 1)

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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De fratagne
Kære islamiske brødre! Shab-e-Bara’a er en vital nat, vær ikke
skødesløs med hensyn til denne. Det regner med særlige
velsignelser denne nat. Allah )# * ' +# , befrier en mængde mennesker
10
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fra Helvede svarende til mere end hår på geder fra stammen
’Bani Kalb’. Det er skrevet i flere bøger at stammen ’Bani Kalb’
havde flere geder end nogen anden stamme i Arabien. Ak! Der
findes uheldige mennesker, der bliver frataget tilgivelse i Shab-eBara’a. Shaykh Imam Bayhaqi Shaf’ee har i ‘Fadail-ul-auqaat’
%
berettet at Profeten #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  har udtalt: ‘Seks personer vil
ikke blive benådet, selv i den nat:
1.

En alkoholiker.

2.

Den der er ulydige mod sine forældre.

3.

Den der har til vane at begå hor.

4.

Den der skærer familiebånd.

5.

Den der tegner portrætter.

6.

Den der sladrer. (Faḍail-ul-Auqaat, s. 130, bind 1, Hadith 27)

Ligeledes er de der spår, tryllekunstnere, de der slæber deres
Shalwar eller Tahband under anklerne pga. arrogance, og de
som har had og ondskab til en anden muslim, berøvet
tilgivelse. Hvis man har været involveret i nogen af de
ovennævnte synder skal man omvende helhjertet inden Shabe-Bara’as kommen helst hurtigst uden forsinkelse. Hvis man
har krænket andres rettigheder, skal man ud over omvendelse
kompensere for det.
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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Et brev ved Imam-e-Ahl-e-Sunnat   ﻋ
"  
 

Imam-e-Ahl-e-Sunnah, ‘Allama Maulana Al-Haaj Al-Hafiz, AlQaari, Ash-Shah Imam Ahmad Rada Khan -" #   
   , skrev et
brev til en af sine tilhængere hvor han understreger vigtigheden
af omvendelse før påbegyndelsen af Shab-e-Bara’a. Den
præsenteres her fra side 356-357 af Kulliyat Makatib-e-Rada:
Shab-e-Bara’a, er ved at komme. Denne nat bliver gerningerne
af alle mennesker præsenteret i den Ophøjede ret af Allah )# * ' +# ,
og Allah )# * ' +# , tilgiver synder af muslimer, undtagen af to
personers. Det er de to der har gensidige fjendtlighed pga.
verdslige årsager. Allah )# * ' +# , siger om dem: ‘Lad dem være,
indtil de retter op på deres uoverenstemmelse.’
Tilhængere af Ahl-al-sunnah wa al-Jama’a bør inden solnedgang
den 14. Sh’aban rette op hvis de har overtrådt andres rettigheder
og tilgive hinanden. Med hensyn til overtrædelse af (Huqooq)
rettigheder af Allah )# * ' +# , ,er oprigtig omvendelse tilstrækkelig.

ٗ ﺐ5ﻧ8 ﺐ ﻛﻤ ۡﻦ ﻻ5ﺐ ﻣﻦ ﻟﺬﻧ7ﻟﺘﺎ

Vi kan i Hadith læse: 9
Betydning: En, der
  
 
   
angrer sin synd, er som en, der ikke har begået den synd. (Sunan

Ibn Maja Hadith 4250)

Hvis man angrer, er der ved Allahs nåde stærk håb om tilgivelse
ۡ

1ﻫﻮ ﻟﻐﻔ ۡﻮ%
denne nat, forudsat at ens Aqeeda er korrekt. ﻟﺮﺣ ۡﻴﻢ
      
Betydning: Og Han )# * ' +# , er den tilgivende barmhjertige.
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Denne praksis med at bringe brødre i Islam sammen, når de
har overtrådt hinandens huqooq (rettigheder) har længe været
praksis her hos. Og vi håber på, at I overalt blandt Jeres
muslimske omgivelser kan gøre dette til praksis hvert år.

ۡ
ۡ
ۡ
ۡ ﺟﺮ ﻣ
?  ﺳﻨ ?ﺔ ﺣﺴﻨCﻻ ۡﺳﻼ
ﻞ
ﻤ
ﻋ
ﻦ

%
ﺎ
ﻫ
ﺮ
ﺟ

>
ﻓ
ﺔ
ﻣ ۡﻦ ﺳ ﻦ ﰲ

                
 
ۡ
ۡ  ﻟﻘ ٰﻴﻤﺔ ﻻﻳ ۡﻨﻘﺺ ﻣC ﻳ ۡﻮHٰ  ﺑﻬﺎ
JKL
ۡ  ﻫ ۡﻢ1ﻦ ﺟ ۡﻮ


 
    

Betydning: Den, der indleder en god handling i Islam, for ham
er der belønning i det, og hver gang frem til Qiyyama
(Dommedagen) der er en, der udfører samme handling, vil han
også få belønning, uden at den der udførte handlingen mister
noget af sin belønning. Bed for denne ydmyge tjener af Allah
’azza wa jal skal opnå tilgivelse og fred i verden og i det
hinsides! Jeg vil huske Jer i mine bønner. Det bør gøres klart
for alle muslimer, at hos Allah ’azza wa jal, er det ikke med
hykleri i hjertet eller en tom ytring med tungen, man vil opnå
noget, men med oprigtighed i hjertet.

<= >
# '
Faqeer Ahmed Reda Qadri
Fra: Bareilly
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Fast den 15. Sh’aban
B
Sayyiduna ‘Ali C  D    *' "   A
 8 < #  har berettet, at den Hellige
%
Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  udtalte: ‘Når den 15. Nat af Sh’aban
kommer, gør da Qiyām (stå i tilbedelse) om natten og fast om
dagen. I sandhed retter Allah )# * ' +# , sin Særlige benådning ved
Jordens himmel og spørger: ‘Er der nogen, der beder om
Maghfira (tilgivelse), så jeg kan tilgive ham! Er der nogen der
beder om Rizq (brød), så jeg kan give ham det? Er der nogen,
der lider nød, så jeg kan lindre denne? Er der nogen … er der
nogen! Og dette fortsættes frem til at Fajr bønnen går ind.

(Sunan Ibn Majah, s. 160, bind 2, Hadith 1388)

ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
  
  


ﺻ ﻠ ۡﻮ ﻋ  ﻟﺤﺒ ۡﻴﺐ




En fordel
Handlingsnoterings ark ombyttes på Shab-e-Bara’a. Man bør
faste den 14. Sh’aban, så man er fastende når handlingsnoteringen
for det foregående år afsluttes. Man bør efter ‘Asr bønnen den
14. sh’aban gøre niyyah om ‘Etikaaf, blive i Masjid og vente på
at maghrib bønnens tid går ind. Man kan derved sikre sig, at man
er et godt sted (i Masjid), er i en tilstand hvor man gør ‘Ibadah
og venter på den næste bøn. Man vil opnå belønning for hver
eneste niyyah og handling inden notering for det foregående år
afsluttes. Det bedste vil være at tilbede hele natten.
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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Den Grønne Seddel

Ameer-ul-Mo’mineen Sayyiduna ‘Umar bin ‘Abdul ‘Aziz  4, " 3
 
var engang optaget af tilbedelse natten til den 15. Sh’aban, Han
løftede sit hoved og fandt en grøn seddel, hvis noor strakte helt
op til himlen. På seddlen stod der:

ۡ
ۡ
ۡ
J
3 ۡ4 ﻟﻌ ۡﺒﺪ ٖ( ﻋ ﻤﺮ ﺑۡﻦ ﻋ ۡﺒﺪﻟﻌﺰ3 ۡ4 ﻣﻦ ﻟ ﻤﻠﻚ ﻟﻌﺰ1ﻟﻨﺎ
 ﻣﻦM Kٰﻫﺬ ٖ( ﺑﺮ








 

Betydning: Dette er (besked om) befrielsen fra Helvedets ild,
fra Allah Den Almægtige, til Hans tjener ‘Umar Ibn ‘Abdul
‘Aziz. (Tafsir Ruh-ul-Bayan s. 402 bind 8)
Kære islamiske brødre! På den ene side fortæller denne
hændelse os om storheden af Sayyiduna ‘Umar bin ‘Abdul

‘Aziz  4, "  
  og på den anden side afslører den storheden af
 3
shab-e-bara’a, som er natten af befrielse fra Helvedets flammer.

Seks Raka’a Nawafil (Frivillig Bøn) Efter Maghrib
Bønnen
Sædvane af de fromme ældre i islam er at bede 6 Raka’a Nawafil
efter Fard og Sunnah af Maghrib bønnen. Niyyah (intention) for
de 2 første Raka’a: Ya Allah )# * ' +# , ! Skænk mig med velsignelse af
disse to Raka’a et langt liv med trivsel. Niyyah for de 2 næste
Raka’a: Ya Allah )# * ' +# , ! Beskyt mig mod ulykker med velsignelse
af disse to Raka’a. Niyyah for de 2 sidste Raka’a: hensigten: ‘Ya
Allah )# * ' +# , ! Gør mig ikke afhængig af andre end dig. Reciter
15
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Sura al-Ikhlas enogtyve gange eller Sura Yasin en gang efter
hver 2 Raka’a. Hvis det er muligt, reciter da begge dele. Det kan
også gøres således at en islamisk bror recitere Sura Yasin, og
resten lytter. Husk! Når en islamisk bror recitere Sura Yasin
højt, bør man ikke recitere andet individuelt. Det er Fard ‘ain
at lytte til Quran recitation med stilhed, når en recitere højt.
‘Dua-e-nisf-e-sh’aban bør også reciteres en gang efter hver
recitation af Sura Yasin.

Du’a for Midt Shaban (Dua-e-Nisf-e-Sh’aban)

ٰ
 ﻳﺎPCﻻﻛﺮ% Qﻟﺠ ﻼ8  ﻳﺎPﻦ ﻋ ﻠ ۡﻴﻪ
 ﻻ ﻳ ﻤ% ﻟ ﻤ ﻦ8  ﻳﺎ2
ﻠ
ﻟ
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Oh Allah )# * ' +# , ! Oh Du den Givende som ikke har brug for
tjenester! Oh Du Mægtige og Majestætiske! Oh Du der
skænker gavmildhed og belønninger! Der er ingen værdig af
tilbedelse undtagen dig. Du beroliger de urolige, giver ly til
de, der søger tilflugt og giver fred til de, der er i frygt. Oh
Allah )# * ' +# , ! Hvis Du ’azza wa jalla hos dig har skrevet mig
som den uheldige, den fratagne, den afviste eller den der
mangler næring, Ya Allah )# * ' +# , , fjern da med Din nåde, min
ulykke, afsavn, skam og mangel på næring, og skriv mig
blandt de, der er velsignet med held, øget næring og evne til at
udføre gode gerninger i um-ul-kitaab. I sandhed har Du )# * ' +# ,
har i Din nedsendte sande Bog sagt, igennem Dit sendebud:
(oversat fra Kanzul-Imaan) Allah )# * ' +# , sletter hvad Han )# * ' +# ,
vil og beviser (skriver) hvad Han )# * ' +# , vil; Og hos Ham )# * ' +# ,
er Um-ul-kitaab (Lauh al mahfooz). Oh min Rab! )# * ' +# , Ved
styrken af den guddommelige manifestation, der ligger i det
17
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15. nat i den velsignede måned Sh’aban, hvor der bliver tildelt
af alt med Hikma og det bliver gjort uigenkaldeligt. (Oh
Allah) Fjern fra os ulykker, dem som vi kender så vel som
dem, som vi ikke kender, da Du )# * ' +# , er Den der ved bedst.
Sandelig, er Du )# * ' +# , Den mest Kraftfulde, Den mest
Respectværdige. Og Allah den Almægtiges )# * ' +# , Velsignelser
%
og Fred over Sayyiduna Muhammad #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  og Hans
Ophøjede familie og Ædle ledsagere 1 2 #   , og al
Lovprosning er for Allah )# * ' +# , , Opretholderen af alle verdener.

Nogle Madani Anmodninger Fra Sag-e-Madina
)# * ' +# , 8 

K5
  !

Det har været praksis af Sag-e-Madina i mange år
at bede seks Nawafil og recitere ovennævnte Sura og ’Adya til
Shab-e-bara’a. Husk at denne bøn er Nafl dvs frivillig, den er
hverken Fard eller Wajib og der er heller ingen forbud mod
Nafl bøn efter Maghrib i Shari’a. ‘Allama Ibn Rajab Hanbali
har nævnt: Blandt syriske Tabi’én f.eks. Shaykh Khalid bin
M’adan, Shaykh Makḥul, Shaykh Luqman bin ‘Amir og andre


"   8  
  skik at bede godt med frivillig bøn denne hellige nat.
  
Muslimer har lært ærbødighed for denne hellige nat fra disse
store helgener. (Laṭaif-ul-Ma'arif s. 145, bind. 1) Det nævnes i den
autentiske bog af Fiqh Hanafi, Durr-e-Mukhtar, at det er
Mustahab at holde sig vågen for at bede denne nat. Det er ikke
krævet at være vågen hele natten, at være vågen det meste af
natten er også ’shab-bydari’ (Durr-e-Mukhtar s. 568, bind 2) Madani
18
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forespørgsel: Hvis det er muligt, bør alle islamiske brødre
arrangere at denne frivillige bøn bliver bedt i deres Masjid og
islamiske søstre bør bede den hjemme og opnå belønning.

Beskyttelse Fra Sort Magi
Man kan i bogen ‘Islami zindagi’ udgivet af Maktaba-tul-Madina
på side 134 læse, at hvis man Shab-e-bara’a koger 7 blade fra et
bær træ og udføre Ghusl (det rituelle bad) med vandet, vil man
hele året være beskyttet fra sort magi hele året )# * ' +# , 8LM7N 1.

Shab-e-Bara’a og Besøg Ved Grave

Moderen af de troende, Sayyidatuna ‘Aisha Ṣiddiqa 4, "  
 
 3
%
har berettet: ‘Jeg så ikke Profeten #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  en nat, og



%
fandt Ham #( ' ٖ "'   " ﻋ
 $#  senere i al-Baqi. Den Hellige Profet



ٖ

%

,
# ( ' " '  ﻋ
"  
 $#  sagde til mig: ‘Var du bange for, at Allah )# * ' +# 
%
og Hans Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  ville fratage dig din ret?’

Sayyidatuna ‘Aisha 4, "  
  beretter videre at have sagt: ‘Ya
 3
%
%
 ٖ 
Rasool Allah #( ' ٖ  "'    " ﻋ
"  
 $#  , jeg tænkte, at De # ( ' "'  ﻋ
 $# 
måske var på besøge hos en af de andre velsignede hustruer.’
%

,
Den Ophøjede Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  sagde: ‘Allah )# * ' +#  Den
Glorværdige og Ophøjede beærer himlen over jorden med sit
Lys natten til den 15. Sh’aban og Han )# * ' +# , tilgiver syndere i
større antal end hår på gederne af stammen Kalb.’ (Sunan-at-

Tirmidhi, s.183, bind 2, Hadith 739)
19
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Hvem Opfandt Fyrværkeri?
Kære islamiske brødre! Shab-e-Bara'a er natten hvor man kan
opnå frelse fra Helvedes ild, men desværre spilder et stort antal
muslimer deres hårdt tjente penge på at købe ild til sig selv i
form af fyrværkeri og bruger natten på at fyrer det af i stedet
for at respektere den Hellige nat.
Den berømte kommentator af den hellige Koran, Mufti Ahmad
Yar Khan 1#4K   K !  , har i sin bog Islami Zindagi nævnt, at det
er et virkelig stort afsavn at tilbringe denne nat med at begå
synder. Det berettes om fyrværkeri, at det blev opfundet af
Namrud. Da de havde sat Sayyiduna Ibrahim <= >
#  , i ilden og
den blev til blomster, lavede Namruds folk fyrværkeri, fyrede det
op og kastede det mod Sayyiduna Ibrahim <= >
#  , . (Islami
Zindagi, s. 77)

Fyrværkeri relateret til Shab-e-Bara’a er Haram
Desværre er den syndige tradition af fyrværkeri på sit højeste
blandt muslimer natten til den 15. sh’aban (Shab-e-Bara’a). I
Islami Zindagi står der, at muslimer hvert år spilder millioner
af rupiers på at praktiserer denne tradition og hvert år bliver
der rapporteret om mange nedbrændte huse og om personer,
der er brændt til døde. Man risikerer sit hus, sit liv, spilder sin
formue, brænder den op med sine egne hænder. Man gør sig
tjent til straf ved ulydighed af Allahs )# * ' +# , . Ved Allah )# * ' +# ,
Afstå fra at begå denne Haram handling og stop også dine
20
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børn og slægtninge. Man bør også undgå at være til stede, hvor
der fyres fyrværkeri af. (Islami Zindagi s. 78)
Fyrværkeri på Shab-e-Bara’a er uden tvivl spild af penge, derfor
er denne handling haram og utilladelige. Ligeledes er produktion,
salg og indkøb af fyrværkeri forbudt ifølge Shari’a. (Fatawa
Ajmaliyyah, s. 52, bind. 4) Imam-e-Ahl-e-Sunnah ‘Allamah Maulana
Al-Haj Al-Hafiz, Al-Qari, Ash-Shah Imam Ahmad Rada Khan
-" #   
   , har udtalt, at traditionen, at fyre fyrværkeri af ved
bryllupper og Shab-e-Bara’a er spild af penge og utvivlsomt en
Haram handling. (Fatawa Radawiyya s. 279, bind. 23)

Situationer Hvor Fyrværkeri er Tilladt
Når man ved Shab-e-bara’a fyrer fyrværkeri og det med hensigt
om glæde og morskab, er det syndigt og en Haram handling, der
fører til Helvede. Der er imidlertid nogle specifikke tilladte
former for fyrværkeri. ‘Ala Hadrat Imam-e-Ahl-e-sunnah
-" #     , blev stillet et spørgsmål, som lød således: ‘Hvad
siger de lærde i islam med hensyn til fyrværkeri, er det Haram
at producere og fyre af?’
Svar: Det er forbudt (Haram) og syndigt, undtagen i de
tilfælde, hvor morskab ikke er hensigten, men at det er anvendt
til f.eks. at annoncere nymåne, for at skræmme farlige dyr væk,
eller for at skræmme dyr væk fra markerne, så høsten ikke
ødelægges. (Fatawa Radawiyya s. 290, bind. 23)
21
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1.

Inspirerende Ijtim’a af Shab-e-Bara’a

Hvis man ønsker at øge sin iver for at bede natten til den 15.
sh’aban (Shab-e-Bara’a), at afstå fra syndige handlinger som at
fyrer fyrværkeri af denne hellige nat, og ønsker at blive en from
muslim, bør man omfavne Madani miljø af Dawat-e-Islami,
den globale, ikke politisk bevægelse for udbredelse af Koran og
Sunnah. Man kan rejse med i 3-dages Sunnah Inspirerende
ekskursion (Madani Qafila) med tilhængere af Profeten
%
#( ' ٖ  "'   ﻋ
"  
 $#  .
Herunder præsenteres to beretninger for inspirerer andre
muslimer. En islamisk bror fra Markaz-ul-Auliya, Lahore
(Pakistan) fortæller, at han var tilknyttet en vildledt sekt og var
involveret i syndige handlinger og var stolt af det. Han deltog
på opfordring fra en islamisk bror i ijtima (forsamling), afholdt
i anledning af Shab-e-bara’a, hvor talen gjorde så stort et
indtryk på ham, at hans tårer trillede af flovhed over sig selv og
frygt for Allah )# * ' +# , vrede. Efter forsamlingen opfordrede en
islamisk bror ham til at deltage i Madani Qafila, og det valgte
han at gøre. Han fik lært en masse Sunnah handlinger, gjorde
Tawba for sine synder og valgte at gøre ‘Etikaaf i Ramadan.
Den 27. nat denne Ramadan, blev en heldig islamisk bror
%
velsignet med synet af Den Hellige Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $# 
Denne specielle hændelse intensiverede ifølge den islamiske
bror hans smag for Dawat-e- Islami og han omfavnede Dawate-islamis sunnah inspirerende miljø.
22
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2.

Vild med film

Beretningen om den anden islamiske bror fra Bara Board, Babul-Madinah (Karachi) kan sammenfattes således (han
fortæller): Jeg var en utilpasset og foragtet person i mit
nabolag. Jeg plejede konsekvent at se film dagligt, folk kaldte
mig derfor ‘filmskør’. Individuel indsats, fra en islamisk bror,
gjorde at jeg forandrede mig. Hans indsats førte mig til at
deltage i Sunnah Inspirerende Ijtima (forsamling) på Shab-eBara’a, der blev afholdt i Khajji pladsen i Gulbahar (Karachi).
Jeg lyttede til en hjerteskærende tale om den første nat i graven
og jeg følte frygten for Allah ’azza wa jalla i mit hjerte. Jeg
fortrød alle mine tidligere synder og blev en del af den Madani
miljø af Dawat-e-Islami. Hele min familie havde været meget
’moderne’, men Alhamdulillah min personlige indsats gjorde, at
mine alle fem brødre også blev tilhængere af Dawat-e-Islami
og de har alle prydet deres hoveder med den grønne Imama
(turban). Gradvist er miljøet i vores hjem reformeret til
Sunnah inspireret Madani miljø. I skrivende stund er jeg
Nigran (ansvarlig) af Ḥalqah mushawarat, hvor der arbejdes
for udbredelse af Sunnah handlinger. Jeg elsker at rejse med
Sunnah Inspirerende Madani Qafila og jeg rejser hver måned
med 3-dages Madani Qafila. Kære islamiske brødre! Mod
slutningen af min Bayan (tale), vil jeg gerne benytte
muligheden til at fortælle Jer hvor ophøjet en status
implementering af Sunnah har. Den mest Elskede og Ophøjede
Profet #( ' ٖ  "'     " ﻋ$# % udtalte, at Den, som elsker Min
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Sunnah, elsker Mig og den, der elsker Mig, vil være med Mig i
Paradis. (Mishkat-ul-Masabih s. 55, bind 1, Hadith 175)
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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11 Madani Perler Vedrørende Besøg På Begravelsesplads
1.

Profeten af menneskeheden, Freden af vores hjerter og
%
sind #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  har udtalt: ‘Jeg havde forbudt Jer at
besøge gravpladser før, nu fortæller Jeg, at I bør besøge
grave, da de vil minde Jer om Aakhira og være årsag til
afholdelse fra fordybelse i det verdslige.’ (Sunan Ibn Majah, s.
252, bind. 2, Hadith 1571)

2.

Hvis man ønsker at besøge en muslims grav, er det
Mustaḥab at bede to Raka’a Nafl hjemme, recitere Ayatal-Kursi en gang og Sura Al-Iklhas 3 gange i hver Raka’a
efter Sura Al-Fatiha med intention om at donere
belønningen af dette til den afdøde. Allah ‘Azza wa jal vil
in sha’ Allah skabe Noor (lys) i personen grav og belønne
ham rigt. (Fatawa ’Alamgiri, s. 350, bind 5).

3.

På vej for at besøge en Grav bør man afholde sig fra
unødig snak. (Ibid)
Man bør gå ind af den indgang, der altid har været der og
ikke en ny, så man undgår at gå på gamle grave. Man kan
i Radd-ul-Muhtar læse, at det at gå på en nybygget vej,
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som er bygget over grave er Haram. (Radd-ul-Muhtar, s. 612,
bind 1) Selv hvis man har mistanke om at vejen er ny, er
det utilladeligt og syndigt at gå på denne. (Durr-eMukhtar, s.183, bind 3)

4.

Det er blevet observeret at nogle steder, hvor der er grave
af Allahs )# * ' +# , fromme personer, der nedrives
omkringliggende grave så besøgende lettere kan komme
til. At gå, stå, sidde, ligge eller at recitere du’a eller Quran
der er Haram. Man bør recitere fra et sted længere væk.

5.

Når man besøger en grav bør man komme fra personens
fodende og ikke der hvor hans hoved hviler, så denne ikke
skal vende sig om. (Fatawa Radawiya, s. 532, bind 9)

6.

Man bør stå med ansigtet vendt mod den begravede, og
ryggen mod Qibla og recitere følgende:

ۡ ۡ
ۡ
 ﻳﻐﻔﺮ ﷲ ﻟ  ﻨﺎ1ﻞ ﻟ ﻘﺒ ۡﻮ
ﻜ ۡﻢ ﻳﺎ ﻫ
 ﻋ ﻠ ۡﻴCﻟﺴ ﻼ



  
   


ۡ
ۡ
J
ۡ
ﻧﺤﻦ ﺑﺎﻻﺛ ﺮ% ﻜ ۡﻢ ﻧﺘ ۡﻢ ﻟ  ﻨﺎ ﺳ ﻠﻒ
  ﻟ%




Oversættelse: Fred være med jer, O I beboere af grave, Allah
tilgive os og Jer, I kom før os, og vi er på vej. (Fatawa ’Alimgiri,
s. 350, bind. 5)

7.

Den, der siger nedennævnte, når han er kommet ind i en
begravelsesplads for ham vil, alle der er bortgået - fra
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Vores fader Profeten Adam <= >
#  , til den allersidste
m’omin der bortgik – bede om tilgivelse hos Allah )# * ' +# , .
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Oversættelse: O Allah )# * ' +# , , O Rab )# * ' +# , af ødelagte organer
og ødelagt knogler fra rejsende! Send dine velsignelser og
min hilsen til dem, der fraveget verden med tro (dig).
Så, alle muslimer, som er gået bort indtil da siden tidspunktet
 , vil bede for hans tilgivelse.
for Sayyidunā Adam <= >
#
(Muṣannaf Ibn Abi Shaybaĥ, s. 15, bd. 10)

8.

%
Den Mest Barmhjertige Profet #( ' ٖ  "'    " ﻋ
 $#  udtalte:
‘En person, der kommer ind på en begravelsesplads,
reciterer Sura al-Fatiha, Sura al-Ikhlas og Sura atTakathur og beder følgende Bøn: Oh Allah )# * ' +# , , alt det
jeg har reciteret dets thawab (belønning) er til m’omin
mænd og m’omin kvinder på denne begravelsesplads. Alle de
m’omineen man donere esaal-e-thawab til, vil på
Dommedagen gå i forbøn for en. (Sharaḥ-us-Ṣudoor, s. 311) I
en Hadith får vi at vide, at en, som reciterer Sura al-Ikhlas
11 gange og gøre isaal-al-thawab, han vil blive tildelt
thawab svarende til antallet af de afdøde. (Durr-e-Mukhtar, s.

183, bind 3)
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9.

Agarbatti (røgelsespinde) bør ikke tændes på grave, idet det
er en uhøflige handling og det forårsager ubehag for den
afdøde. Hvis man ønsker duft med hensigt om komfort for
de besøgende, bør det tændes ved siden af graven på frit
jord, dette er prisværdigt. (Afledt fra Fatawa Radawiya, s. 525582, bind 9) ‘Ala Hadhrat rahimahuLlah skriver et andet sted,
at i Sahih Muslim er en beretning om ‘Amr bin ‘Aas
radiAllahu anhu, at han ved sit dødsleje sagde til sin søn, at
ingen jamrende kvinde eller brand skulle ledsage hans
begravelse. (Sahih Muslim, s. 75 Hadith 192)

10. Anbring ikke olielamper eller stearinlys på grave, for det
er brand og placering af ild på graven er til ubehag for den
afdøde. Hvis man vil belyse stedet for de forbipasserende,
kan stearinlys eller lampe placeres ved siden af graven.
For at lære tusindvis af Sunnah handlinger, kan man købe
Bahar-e-Shari'a del 16 bestående af 312 sider og Sunnaten &
Aadab bestående af 120 sider og læse dem. En af de bedste
metoder for at lære Sunnah handlinger er, at rejse med Madani
Qafilah sammen med tilhængere af den Mest Ophøjede Profet
%
#( ' ٖ  "'   ﻋ
"  
 $#  .

Giv Dette Hæfte til en Anden Efter Læsning
Pjecer udgivet af Maktaba-tul-Madinah kan for at opnå belønning
uddeles under bryllupper, Ijtima’aat, og forsamlinger af anden
art. De der ejer butik kan have pjecer liggende i butikken og dele
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dem ud gratis til kunderne. Man kan for at opnå belønning også
dele pjecer ud i sit nabolag.

Give this Booklet to Someone Else after
Reading it Yourself
Distribute booklets published by Maktaba-tul-Madīnaĥ
during weddings, times of grief, Ijtimā’āt and other
such occasion and earn reward. Make it a habit of
keeping booklets in your shop to give to customers for
free. Give booklets to the newspaper delivery person or
to children and have them distributed in your
neighbourhood. Give a new booklet each time and earn
reward for calling towards righteousness.
ٰ ﺻ  ﻟ ٰﻠﻪ ﺗﻌ
ﺎ ﻋ ٰ ﻣﺤ ﻤﺪ
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