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Fortrinlighed af Salawaat (durood) 

Ameer-ul-mo’mineen Sayyiduna ’Ali �� ����  �� �	
��� � �����ۡ ��  ��������� � �ۡ� �
� ���ۡ ��  har udtalt: ”Reciter Salawat når du går forbi en Masjid.        

(Fadl-us-salat ’alan-nabi lil-qadi al-jahdami hadith 80 s.70) 

Vigtige oplysninger vedr. Sadaqah-al-fitr og zakah 

Der er to slags Sadaqah:  

(1) Nafl (frivillig): 

 Dennes betalings tid og beløb er ikke bestemt og den er fri for alle andre betingelser. 

(2) Wajib (nødvendig):  

Dennes mængde og tid er bestemt af Shari’ah. F. eks. zakah, fitra o.s.v Om en Sadaqah er frivillig eller nødvendig har 

den mange goder og velsignelser. Udadtil ser det ud som om at ens formue bliver mindre, men i virkelighed ifølge 

Hadith forøger Sadaqah ens formue. Sadaqah fitr og Zakah er økonomisk tilbedelse og de er begge wajib (nødvendige). 

Sadaqah fitr blev påbudt før Zakah, vores ophøjede Profet  ٖ�� �� � ��  �����  ع�� �������   �  �	! �" ��	� �# ��  gav ordre om dem samme år, som fasten 

blev fard (obligatorisk). Alle mænd og kvinder, der ejer 87,4785 gram (el. mere) guld eller 612,3498 gram (el. mere) 

sølv, eller har formue der svarer til prisen af 612,3498 gram sølv, eller har handelsvarer der svarer til denne og disse er 

ud over hans daglige forbrug, skal betale Sadaqah-al-fitr.   

Zakah er den 3. søjle i islam, den ordrette betydning er ´at rense´, ´at hæve´. Zakah er en måde, hvorpå man renser og 

forøger sin formue. Zakah vil sige, at man for Allah  �	$���� �	%�& gør denne del af sin formue, bestemt af shari’ah, til en fattig 

persons ejendom. Denne faqeer (fattig) må ikke være fra slægten ´Hashimi´, og må heller ikke være en slave frigivet af 

denne slægt. De primære formål med Zakah er at hjælpe fattige, at en del af de riges formue bliver en del af samfundets, 

og at de trængende bliver forsynet med de livsvigtige fornødenheder. 

Zakah er bestemt en måde at komme af med fattigdom på. Hvis alle rige betalte Zakah, ville fattigdom i samfundet 

forsvinde.   

Husk! Ligesom blodet skal cirkulere rundt i hele kroppen for, at en kropsdel ikke skal dø og blive til en byrde for resten 

af legemet, skal Sadaqah og Zakah gives til de retmæssige trængende, så deres byrde ikke bliver tungere, og for at 

samfundet skal kunne fungere. 

Man skal også huske at Zakah ikke er ligesom frivillig Sadaqah, d.v.s man kan ikke lade være med at betale den. Det er 

en økonomisk tilbedelseshandling og den er ifølge Koran og Sunnah obligatorisk (fard). Den er de retmæssige 

trængendes ret og skal gives til dem uden at nedgøre dem. Den er i koranen nævnt omkring 82 gange sammen med 

omtale af opretholdelse af bønnen, dette indikere klart vigtigheden af denne. Da Profeten  ٖ�� �� � ��  �����  ع�� �������   �  �	! �" ��	� �# ��  sendte 

Sayyiduna M’aaz bin Jabl til Yemen som guvernør sagde Han  ٖ�� �� � ��  �����  ع�� �������   �  �	! �" ��	� �# ��  bl. a.: ”Fortæl folket at Allah  �	$���� �	%�& har 

gjort Zakah af deres formue obligatorisk. Den skal gives fra de rige til de fattige.” (Tirmidhi, Kitaab-uz-zakah, Hadith 625, 

2/126) 

At tænke at Zakah vil formindske ens formue, eller at man ville blive ved at eje samme sum penge, hvis man ikke betalte 

Zakah, eller at man ville opnå fred og ro og et liv i sus og dus, er alt sammen ens egos og satans hvisken.   

Man bør huske at al rigdom er fra Allah  �	$���� �	%�&. Hvis man husker dette, vil man med glæde betale Zakah og opnå alle goder 

og velsignelser, der er nævnt i Koranen og Hadith. F.eks. opnår man kaamil (fuldkommen) imaan, nåde af Allah  �	$���� �	%�&, 

Taqwa (gudfrygtighed), fromhed og hjælp fra Allah. Man bliver regnet blandt de fromme, opnår succes, broderskab, 

velsignelsen af at glæde en anden muslim, formuen bliver renset, man slipper af med dårlige vaner, ens formue bliver 

velsignet og beskyttet, og dem man hjælper beder for en. 



 

Page  2 

Hvis man ikke betaler Zakah, selvom det er påbudt en, lider man tab både i denne verden og i det hinsides. Et af tabene 

i det hinsides er, at man vil blive straffet hårdt af Allah. Det beløb man gemmer i stedet for at betale Zakah vil på 

dommedagen blive varmet i Helvedets ild og lagt på personens pande, ryg og sider og formuen vil være en klods om 

halsen. َفِۡيظ
ۡ
َمان َوال

َ ۡ
�
َ
 ا

I verdenen vil man også opleve økonomisk tab og ende med at miste det hele. I en Hadith kan man læse, at årsagen til al 

økonomisk tab er manglende betaling af Zakah.  

Regnen bliver holdt tilbage og der bliver tørke, når folk ikke betaler Zakah. 

Metode til ’Id-bøn (Hanafi) 

Intentionen gøres således: ”Jeg gør intention om 2 raka’a ’Id-ul-fitr (eller ’Id-ul-adha) bøn med 6 ekstra takabeer for 

Allah  �	$���� �	%�& bag Imamen.” Løft derefter hænderne op til ørerne og sig ” َب  
ۡ
ك
َ
ُ ا
�
�
َ
ا ” og hold hænderne samlet på maven 

under navlen og recitere ’Sana’. Løft herefter hænderne op til ørerne og sig  َب
ۡ
ك
َ
ُ ا
�
�
َ
 og hold herefter armene ned langs ا

siderne. Løft igen hænderne og sig  َب
ۡ
ك
َ
ُ ا
�
�
َ
 og hold igen hænderne under navlen. Dvs. efter fjerde (4.) takbeer foldes ا

hænderne igen på maven. En huskeregel kan være at hænderne skal foldes på maven, når der skal reciteres efter 

Takbeer, og når der ikke skal reciteres holdes hænderne langs siderne. Imamen skal læse ta’awuz og tasmiya lavt 

hvorimod Surah Al-Fatiha og Surah Al-Jahr reciteres højt og derefter gøres ruku’. I anden Raka’a reciteres først Surah 

Al-Fatiha og Sura Al-Jahr, derefter løftes hænderne op til ørene 3 gange og man siger  َب
ۡ
ك
َ
ُ ا
�
�
َ
 hænderne tages ned langs ,ا

siderne hver gang. Fjerde (4.) gang bukker man sig (ruku’) mens man siger  َب
ۡ
ك
َ
ُ ا
�
�
َ
 og bønnen fuldføres som normalt. Mellem ,ا

hver Takbeer skal man stå stille i så lang tid som det tager at sige  
�
 .gange 3 ُسۡبٰحَن ا�

(Bahaar-ash-sharia’ 781/1, Durr-al-mukhtar 61/3) 

Hvis man kommer for sent til ’id bøn… 

Hvis man kommer til bøn og Imamen allerede er i gang med første i raka’a, skal man sige 3 takabeer  َب
ۡ
ك
َ
ُ ا
�
�
َ
 ,(gange 3 ا

selv hvis Imamen er gået i gang med Koran recitation. Der skal kun siges tre Takabeer selvom Imamen har sagt flere 

end tre.  

Hvis Imamen er gået i ruku’ (har bukket sig), skal den for sent kommende ikke stå op og sige Takbeer, men bukke sige 

og sige Takbeer i ruku’. Dette i tilfælde af at han ikke nåede at sige Takbeer inden. 

Hvis Imamen allerede er i ruku’, og man er ret sikker på, at man kan nå at sige tre (3) takabeer inden Imamen rejser sig, 

skal man sige dem stående eller sige  َب
ۡ
ك
َ
ُ ا
�
�
َ
 .en gang og gå i ruku’ og sige der sige det tre (3) gange ا

Hvis man ikke når at sige takbeer i ruku’ og Imamen rejser sig, skal man nu ikke længere sige de Takbeer. 

Hvis man først når frem efter, at Imamen har rejst sig fra ruku’ skal man ikke sige Takbeer, de siges først når Imamen er 

færdig med sin bøn. Man skal ikke løfte hænderne når man siger takbeer i ruku’. 

Hvis man når frem, når Imamen er i gang med 2. raka’a, skal man ikke sige takabeer fra første raka’a. Man skal vente til, 

at man kan gå i gang med den mistede del af sin bøn. 

Hvis man er kommet så sent at anden raka’a er i gang, gælder samme regel som for første raka’a (Bahar- ash- sharia 782/1, 

Durr- al- mukhtar 64/3, ’Alimgiri 151/1) 

Bestem Zakah betalingsdato i månekalenderen. Dato islamisk/månekalender:  

Beregn Zakah beløbet, af formuen i din besiddelse, på denne (ovennævnte) dato. Vigtige aktiver og passiver er indsat i 

skemaet herunder. 
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Formue Beløb Gæld/Passiver Beløb 

Guld (smykker) 
 

Lånte penge   

Sølv (smykker) 
 

Afbetaling på hus eller butik   

Valuta (indenlandsk og udenlandsk) 
 

Afbetaling til privat samling   

Formue I bank-konti (ekskl. Renter) 
 

Regninger af El, gas osv. 
 

Præmie obligation 
 

Betalinger til handelspartnere   

Privat fond 
 

Løn til ansatte   

Privat samling 
 

Ubetalt Zakah fra forrige år   

Handelsvarer 
  

  

Færdigvarer i fabrik eller butik 
  

  

Landstykker, huse eller lejligheder til handel 
  

  

Zakah-pligtig bidrag til forretning 
  

  

     

Formue i alt:  500000 

Passiver:   300000 

Zakah pligtig beløb: 200000 

Zakah beregnings metode: 200000/40 = 5000,- 

1. Madani Ina’amaat 2. Madani Qafila (Sunnah inspirerende udflugter) 3. Afdelingen (Majlis) Udland 4. Madani 

læringssteder 5. Majlis ugentlige forsamlinger 6. Majlis undervisnings forsamlinger udland 7. Fælles ’etikaaf (10 eller 30 dage 

i Ramadan)8. Majlis Hadj og’Umrah 9. Madani Muzakira 10. Jame’a-tul-Madina (for drenge) 11. Jame’a-tul-Madina (for 

piger) 12. Madrassa-tul-Madina (for drenge) 13. Madrassa-tul-Madina (juz waqti) 14. Madrassa-tul-Madina kurser 15. 

Madrassa-tul-Madina (for piger) 16. Madrassa-tul-Madina (for voksne) 17. Madrassa-tul-Madina online 18. Dar-ul-Madina 

(for drenge) 19. Dar-ul-Madina (for piger) 20. Dar-ul-Madina skole 21. Dar-ul-Iftah Ahl-al-Sunnah 22. Al-Madina bibliotek 

23. Takhasas-ul-fiqh 24. Majlis behandlingscenter 25. Majlis-al- tauqeet 26. Majlis præstations formular og Madani Blomster 

27. Andre kurser (bl.a. Madani Ina’amaat, Madani Kafila, Kufl-e-Madina og Madani læring) 28. Al-Madinah-Tul-’ilmiya 29. 

Oversættelses Majlis 30. Maktaba-tul-Madina 31. Maktaba-tul-Madina stand 32. Madani Channel 33. Majlis IT 34. Majlis 

Movie rally 35. Undervisning 36. Majlis Kurser til Undervisere 37. Majlis særlige Islamiske Brødre 38. Majlis reformering af 

indsatte 39. Majlis Handelsmænd 40. Majlis Advokater og dommere 41. Majlis Transport 42. Majlis læger 43. Majlis 

homøopati 44. Majlis dyrelæger 45. Majlis hakeem 46. Majlis reformering af spillere 47. Majlis omkringliggende landsbyer 

48. Majlis kontakt 49. Majlis kontakt med ’ulama og mashaikh 50. Majlis ’auliya begravelsessteder 51. Majlis medie 52. Majlis 

kødsælgere 53.  Majlis Khudaam-ul-Masaajid 54. Imamer 55. Majlis Maktubaat T’awizaat ’Attariah 56. Majlis Sehra-e-

Madinah 57. Majlis for uddeling af bøger 58. Majlis nødhjælp 59. Majlis Personstyrke 60. Majlis Imam kursus 61. Langar-e-

Radawiah 62. Majlis økonomi 63. Majlis formue 64. Majlis aflønning 65. Majlis sikkerhed 66. Majlis Faizan-e-Madinah 67. 

Majlis tilbygning 68. Majlis præsentation 69. Majlis Madani indsamling 70. Majlis Madani historier 71. Faizan-e-Murshid 72. 

Majlis bedemænd 73. Majlis forsamling Dhikr o N’aat 74. Majlis kurser for ny-muslimer 75. Majlis undersøgelse af qira’ah og 

masail 76. Madrassa-tul-Madina for piger (boende) 77. Onlinekurser (Fard-uloom, uloom-al-islamiya, ny muslim) 78. Majlis 

ofring 79. Majlis Shar’i problemstillinger 80. Majlis vejledning af berømtheder Afdelinger for Islamiske søstre 81. Majlis 

international råd 82. Majlis Madani aktiviteter for islamiske søstre 83. MajlisFaizan-e-murshid 84. Majlis undervisning 85. 

Majlis særlige islamiske søstre 86. Majlis madani In’aamaat 87. Madrassa-tul-Madina (Baalighaat) 88. Majlis kurser 89. Majlis 

sikkerhed 90. Majlis kontakt 91. Madani læringssted 92. Majlis Madrassa-tul-madina online (for piger) 93. Majlis t’aawizaat-e-

’attariya 94. Majlis helbred 95. Majlis sikring af papir med religiøse tekster 96. Majlis wakf amlaak. 

 
 

Til Zakah og Sadaqah-tul-Waajibah          Til donationer og Sadaqah-tul-naafilah 
 

A/C no. 0388841531000263      A/C No. 0388841531000260 

Title: Dawateislami       Title: Dawateislami 

Bank: MCB Bank       Bank: MCB Bank 

Cloth Market Branch (0063) Karachi     Cloth Market Branch (0063) Karachi 

Konto numre til betaling af Sadaqaat 


