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Du’ā før påbegyndelse af læsning af en bog
Læs følgende Du’ā før du begynder at læse en bog, og du vil huske, det du
læser,
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Betydning: Oh Allah

 ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞÅbn

portal af viden og visdom for os, og forbarm

dig over os! O den mest ærede og Ophøjede! (Al-Mustaṭraf, bind 1, s. 40)
Reciter Salāt ’ala an-Nabi

, en gang før og efter ovenstående Du’a.
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NŪR-FYLDT ANSIGT
1. Barn spyttede i brønd
Sayyidunā Shaykh Muhammad Bin Sulaymān Jazūlī
ﲪ ُﺔ اﷲِ اﻟ َﻮاِﱃ
َ ْ َﻠَﻴ ِﻪ َر% har berettet: Jeg var under rejse og det
blev tid til bøn. Jeg fandt en brønd, men ingen spand
eller og reb, og blev bekymret. En pige kiggede ud
fra et hus i nærheden og spurgte: Hvad leder du
efter? Og jeg svarede: En spand og et reb. Hun spurgte
om mit navn, jeg svarede: Muhammad Bin Sulaymān
Jazūlī. Pigen sagde overrasket: Du er en, som er meget
berømt, men din tilstand er den, at du ikke engang
kan tage vand fra brønden Efter at have sagt dette
spyttede hun ned i brønden og vandet hævedes straks,
1
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så jeg kunne udføre Wuḍū (den rituelle afvaskning).
Efter at have udført Wuḍū spurgte jeg pigen: Oh Datter!
Sig mig, hvordan du kunne udføre dette vidunder?
Hun svarede: Jeg reciterer hyppigt Ṣalāt-‘Alan-Nabī
og pga. dets velsignelse, kunne dette vidunder ske.
Sayyidunā Shaykh Muhammad Bin Sulaymān Jazūlī
ﲪ ُﺔ اﷲِ اﻟ َﻮاِﱃ
َ ْ َﻠَﻴ ِﻪ َر% blev imponeret af pigen og gjorde intention
om at skrive en bog om Ṣalāt-‘Alan-Nabī. (Han
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اskrev derefter bogen om Ṣalāt-‘Alan-Nabī
َﻠَﻴْﻪ% ﺎﱃ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ
med titlen ‘Dalāil-ul-Khayrāt’) (Sa’ādat-ud-Dārayn, s. 159)
Må Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhave barmhjertighed over dem og
tilgive os uden regnskab pga. dem.
ٰ َ ٰ َ ُ
6َ  ِ َو7ِ ِ َوا8ۡ َ 0 1َ 2 3ا
45َ
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Fremragende gave til tilhængere af Salat-o-Salām

Kære børn  ! ُﺳـﺒ ْ ٰﺤـ َﻦ اﻟـﻠ ﻪBemærkede I hvilken stor
velsignelse den lille Madanī pige fik tildelt fordi, at
hun reciterede Ṣalāt-‘Alan-Nabī. Hun kunne ved at
spytte ned i brønden få vandet til at hæve sig.
Kære børn! Husk at denne Madanī pige var velsignet
med en særlig gave fra Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞog hun var i stand
til få vandet til at hæve sig. Almindelige mennesker
som os må ikke spytte ned i en brønd, dam eller
lignende. Vi bør ligesom denne Madanī pige gøre til
vane at sende Ṣalāt over vores elskede og velsignede
َﺻ
Profet َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ , og gøre vores bedste for at
recitere Ṣalāt-‘Alan-Nabī tit, om vi står, går, sidder
eller ligger. (Påmindelse: Hvis du recitere Ṣalāt‘Alan-Nabī eller andre Adya (påkaldelser) mens du
ligger, bør du holde dine ben samlet)
3
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Żikr-o-Durūd ĥar gĥařī wird-e-zabān raĥay
Mayrī fuzūl goī kī ‘ādat nikāl do
Betydning: Må Zikr og recitation af Salat-'Alan-Nabī være
på tungen altid Må jeg blive befriet fra vanen af
unødvendig tale
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َﺻ
Den elskede og velsignede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ blev
ِ
først ammet af Sayyidatunā Bībī Āminaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرi
ُ 5
ِ
syv dage, derefter af Šuwaybaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرi nogle dage
ُ 5
ِ
og derefter af Sayyidatunā Bībī Ḥalīmaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ َر
ُ 5
َﺻ
indtil Han َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ blev to år. Bibi Ḥalīmaĥ
ِ
ﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َرhar berettet om vores elskede og ærede
ُ 5
َﺻ
Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ , at hans smukke og strålende
ansigt skinnede så meget om natten, at der ikke var
behov for lampe til belysning. En dag spurgte naboen

4
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Umm Khawlaĥ Sa’diyaĥ: ''Oh Ḥalīmaĥ! Der kommer
et strålende lys fra dit hjem hele natten, tænder du
ِ
ild om natten? Og Bībī Ḥalīmaĥ اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرfortalte
ُ 5
hende, at lyset ikke kom fra ild, men fra det strålende
ansigt af den Madanī Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲُﺗَﻌَ ٰﺎﱃ1َّ  َﺻ. (udledt fra:
Tafsīr Alam Nashraḥ, s. 107)

Kære børn! Allah den Almægtige  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhar skabt sin
َﺻ
elskede profet Muhammad َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ med Nūr.
َﺻ
Den ærede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ er utvivlsomt et
menneske, men et menneske med Nūr og Mesteren
over alle mennesker.
Nūr wālā āyā ĥay ĥān Nūr lay kar āyā ĥay
Sāray ‘ālam mayn yeĥ daykĥo kaysā Nūr cĥāyā ĥay
Betydning: En med Nūr er kommet med Nūr Og sikke
oplyst hele verden er med Nūr
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3. Velsignede hænder og syg kamel
ِ
Sayyidatunā Bibi Ḥalīmaĥ اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرhar udtalt: ''Da jeg
ُ 5
trådte ind i mit hjem med den elskede og velsignede
َﺻ
Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ begyndte alle huse af Banū
S'ad stammen at dufte, og folks hjerter blev fyldt
med kærlighed til den elskede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ1َّ  َﺻ.
De udviklede en stærk tro på hans velsignelser, hvis
nogen havde smerter, lagde de den ophøjede Profets
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 1ّ َ hånd på det sted og smerterne forsvandt
med Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnåde øjeblikkeligt. Hvis en kamel
eller en ged blev syg, strøg de den elskede og
َﺻ
velsignede Profets َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ hånd på dyret og
det blev raskt. (As-Sīrat-ul-Ḥalbiyaĥ, bind 1, s. 135)

Otte forbløffende mirakler af de velsignede hænder

Kære børn! Har i hørt hvilke velsignelser der lå i den
َﺻ
ophøjede Profets َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ hænder. Lad mig
6
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fortælle Jer otte mirakler udført af de velsignede
hænder:

1.

Under en Ghazwaĥ (et slag) blev en æret ledsager
ِ
Sayyidunā Qatadah  اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗ َـﻌَـ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْـ ُﻪ5
َ  َرramt af en pil i
øjet og øjet faldt ud. Healeren af alle healere,
َﺻ
den elskede og velsignede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ
tog øjet i sin velsignede hånd og lagde det
tilbage på plads og gjorde Du'a, øjet blev ikke
kun helbredt, men synet blev endnu bedre end
det raske øje.

2.

En Qāfilaĥ (karavane) kom engang til den
َﺻ
elskede profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ , en af de rejsende i
denne Qāfilaĥ var syg og led af epileptiske
َﺻ
anfald. Den elskede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ slog
sin velsignede hånd på patientens ryg og sagde
(mens han talte til det 'onde' i hans krop): ''Gå
7
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ud! Oh Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfjende''. Derefter strøg den
َﺻ
Noble Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ sin velsignede
hånd på patienten ansigt. Med velsignelse af
dette blev patienten sund og rask, og ingen i
den Qāfilaĥ så efterfølgende bedre ud end ham.
3.

En ledsager Sayyidunā 'Abdullaĥ Bin Atīk
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْـ ُﻪ
ٰ  اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَـ5
َ  َرhavde brækket skinnebenet, den
َﺻ
elskede og velsignede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ strøg
hånden over den, og den blev helbredt, som om
intet var sket med den.

4.

En æret ledsager Sayyidunā Abyaḑ Bin Ḥammāl
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْـ ُﻪ
ٰ  اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَـﻌَـ5
َ  َرhavde fået skoldkopper i ansigtet,
َﺻ
den hellige Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ strøg hånden over
hans ansigt og han blev helbredt øjeblikkeligt, selv
arrene forsvandt.
8
www.dawateislami.net

Nūr-fyldt ansigt

5.

Ved forskellige lejligheder gav den elskede og
َﺻ
velsignede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ sine ledsagere
pinde eller grene fra træer med sin velsignede
hånd, og de pinde og grene blev forvandlet til
sværd.

6.

َﺻ
Når Han َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ strøg sin velsignede
hånd over en persons ansigt, begyndte det at
stråle.

7.

َﺻ
Når Han َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ strøg sin velsignede hånd
over en syg person, blev han rask og hans krop
begyndte at dufte.

8.

َﺻ
Den Noble Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ strøg sin
velsignede hånd over ledsageren Sayyidunā
ِ
'Usman Bin Abul-'ās اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرbryst og hans
ُ 5
hukommelse blev meget stærk. (Al-Burĥān, s. 373 - 397)

9
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Żarā cheĥray say pardaĥ to ĥaṫāo Yā Rasūlallāĥ
Ĥamayn dīdār to apnā karāo Yā Rasūlallāĥ
Betydning: Afslør dit velsignede og strålende ansigt, ya
Rasūlallāĥ Velsign os med synet af Dig, ya Rasūlallāĥ
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4. Som om hun kamel talte!
َﺻ
Den elskede og velsignede profets َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ
fætter og ledsager Sayyidunā ‘Abdullāĥ Ibn ‘Abbās
ِ
ِٖ ِ
ﻤﺎ
ٰ َـﻪ ﺗَـﻌ
ٰ َ اﷲُ ﺗَﻌ1َّ ﺻ
َ
ُ  اﻟـﻠ5
َ ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻬ
َ  َرhar berettet, at Profeten َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% ﺎﱃ
engang blev adskilt fra sin bedstefar Sayyidunā ‘Abdul
ِ
Muṭṭalib اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرi en dal i Makkah Mukarramaĥ.
ُ 5
Efter at have søgt forgæves kom bedstefaren
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% ﺎﱃ
ٰ َ اﷲُ ﺗَﻌ1َّ ﺻ
َ tilbage til Makkaĥ Mukarramaĥ og
klamrede sig grådkvalt til Ka’baĥ og bad for at den
َﺻ
elskede og velsignede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ skulle
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findes. Abū Jahl, en berygtet vantro, var på vej tilbage
med sin ged flok, han red på en hun kamel, og han
َﺻ
så vores elskede profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ . Han satte sin
َﺻ
kamel ned og fik den Noble Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ
op bag sig, derefter ville han have kamelen til at rejse
sig, men den blev siddende. Til sidst satte han Profeten
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 1ّ َ op foran sig, og så rejste kamelen sig,
og det var som om, den sagde til Abū Jaĥl: ''Oh tåbe!
Denne person َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ1َّ  َﺻer Imāmen. Hvordan
skulle han være bag en Muqtadī! Sayyidunā ‘Abdullāĥ
ِ
Ibn ‘Abbās  اﻟـﻠ ُـﻪ ﺗَـﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻬ َﻤﺎ5
َ  َرhar endvidere sagt, at ligesom
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞgjorde Faraoen årsag til Sayyidunā Mūsā
َّ ٰ ﻧَﺒِ ِ<ّﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ ا1 َﻋـblev forenet med sin
Kalīmullāĥ اﻟﺴ َﻼم
َّ ﻟﺼﻠٰﻮ ُة َو
mor, sådan gjorde Han  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞAbū Jaĥl årsag til at den
َﺻ
elskede og velsignede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ blev
forenet med sin bedstefar. (Rūḥ-ul-Ma’ānī, Juz 30, s. 532)
11
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Madanī perler fra denne sande historie
َﺻ
Kære børn! Ser i Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞstyrke, Han َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ
َﺻ
forenede sin elskede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ med hans
bedstefar. Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞgør bestemt, hvad han َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ønsker. Det er også blevet gjort klart, at selv dyr er
َﺻ
ærbødige over for den ophøjede Profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ .
Sikke et tab for de ukloge mennesker der ikke indser
َﺻ
ophøjetheden af Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ . En Walīal-kāmil og en sand hengiven slave af Profeten
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% ﺎﱃ
ٰ َ اﷲُ ﺗَﻌ1َّ ﺻ
َ , A’lā Ḥaḍrat Maulānā Shāĥ Imām
Aḥmad Razā Khān ﲪ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦ
َ ْ  َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َرhar i sin Na'at
kollektion ''Ḥadāiq-e-Bakhshish'' skrevet. (s. 112):

Apnay Maulā kī ĥay bas shān ‘aẓīm
jānwar bĥī karayn jin kī ta’ẓīm
Sang kartay ĥayn adab say taslīm
payř sajday mayn girā kartay ĥayn
12
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Forklaring af Kalām-e-Razā: Se ophøjetheden af den
elskede profet َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ1َّ  َﺻDyr ærer ham, sten hilser
på ham med enorm respekt og træer bøjer sig for Ham.
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5. Kilde udsprang af slag fra Den elskede
Profets  hæl
َﺻ
Den Hellige Profets َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ onkel Abū Ṭālib
har berettet: "Jeg var engang i området "Żul-Majāz''
med min nevø, og jeg blev tørstig. Jeg sagde til
َﺻ
Profeten َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ : ''Oh min nevø! Jeg er
tørstig.'' Jeg sagde det ikke fordi, at Han havde
vand, men fordi at jeg ville dele min bekymring.''
Sayyidunā Abū Ṭālib beretter videre, at da Profeten
َﺻ
َﺻ
َ ِٖ ِ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 1ّ َ hørte dette, steg Han َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢ% ﺎﱃ
ُ 1ّ َ
straks af sin hest og sagde: "Oh onkel! Er du tørstig?"
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Og jeg svarede: "Ja". Og den ophøjede Profet slog sin
hæl i jorden og straks flød vandet, og Han
َﺻ
َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ% ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ 1ّ َ sagde: ''Oh onkel! Drik vand''. Og jeg
drak vandet. (Aṭ-Ṭabqāt-ul-Kubrā li-Ibn Sa’d, bind 1, s. 121;
Ibn ‘Asākir, bind 66, s. 308)
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Jeg var afhængig af videospil (spillemani)
En islamisk bror fra Shakargarh distriktet i Narowal
Punjab (Pakistan) har fortalt: Jeg plejede at bruge
meget tid på videospil i min barndom og forsømte
tit bøn. Min skæbne tog en drejning, da min far
meldte mig ind i Madrasa-tul-Madīnaĥ. Jeg læste

først Koranen Nāẓiraĥ og blev derefter Ḥāfiẓ. ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ

Derudover lærte jeg  اَﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪgode manerer. Jeg begyndte
med velsignelse af Madrasa-tul-Madīnaĥs miljø, at
14
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bede de fem daglige obligatoriske bønner og klæde
mig i Madanī påklædning. Jeg, der før forsømte de
obligatoriske bønner, beder i dag Nafl (uobligatoriske)
bønner såvel som Taĥajjud, Ishrāq og Chāsht. Efter
selv at være blevet velsignet i D'awat-e-Islamis miljø,
gjorde jeg individuel indsats på en far til et barn, så
han også kunne starte på Madrasa-tul-Madīnaĥ.
Først nægtede faderen, men da jeg gav ham mit eget
eksempel og fortalte, at jeg før ikke bad og gik
barhovedet og nu var begyndt at bede regelmæssigt
og iklæde mig Madanī påklædning med Imāmaĥ,
blev han inspireret og meldte sin søn ind i Madrasatul-Madīnaĥ. Hans søn har nu læst Koran Nāẓiraĥ
og er igang med at blive Ḥāfiẓ. I skrivende stund er
jeg  اَﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪelev i Jāmi’a-tul-Madīnaĥ i gang med Darse-Niẓāmī.
15
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Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞkaram aysā karay tujĥ pay jaĥān mayn
Ay Dawat-e-Islamī tayrī dĥūm machī ĥo
Betydning: Må Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞvelsigne Dawat-e-Islami med Nåde
Sådan at den opnår succes over alt
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Videospil
Kære børn! Ser I hvordan et barn der var afhængigt
af videospil begyndte at bede og blev from da han fik
tilbudt Madanī miljø i Madrasa-tul-Madīnaĥ. I bør
også knytte Jer til Madanī miljø Dawat-e-Islami. Og
hvis I er afhængige af videospil, skal I gøre jeres
bedste for at komme ud af det.

Spil kan være ødelæggende for ens Tro
Meget få børn er klar over, at Islams fjender
producerer spil for at ødelægge den nye generation
16
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af Islam. Spillene fører muslimske børn væk fra
islamisk lære og tilskynder had til Islam i deres
hjerter. For eksempel skal spillerne dræbe folk med
skæg iklædt islamisk påklædning og Imāmaĥ
(turban). Muslimske mænd præsenteres som terrorister
i disse spil. Dem der tit spiller disse spil vil deres
kærlighed til Islam øges eller formindskes? Hvad
svarer Jeres samvittighed?

Sygdomme forårsaget af videospil
Personer der spiller på spillekonsoller kan komme til
at lide af svagt syn, muskelkramper og hovedpine.

Ulemper af videospil
Usømmeligt klædte figurer i videospil ødelægger
børns naturlige blufærdighed og renhed, og de bliver
vant til ikke at sænke blikket, men at se på skamløst
17
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klædte folk. Narkohandlere o. lign har nem adgang
til videospilklubber, mange børn og unge bliver
fanget i deres fælde og forbliver fanget for livet. På
sådanne steder bliver børn tit også krænket, især de
børn der skjuler sin færden fra forældrene. Når børn
spiller spil fulde af drab, vold og kampe, mister de
deres venlighed, tolerance og tilgivelses evne. Nogle
bliver så påvirket af spillene, at de prøver at udfører
handlingerne i det virkelige liv og umodne teenagere
bliver pga. dette involveret i forbrydelser som tyveri,
plyndring, krænkelse og endda mord.

Videospil underviser i blodsudgydelser
Videospil indeholder ofte brutale og grusomme
scener. I nogle spil skal helten dræbe alle, også dem
der knæler og beder om nåde, kun fordi at han skal
vinde og nå næste niveau i spillet. Man ser blod
18
www.dawateislami.net

Nūr-fyldt ansigt

overalt, og spilleren nyder det. I andre spil skal
helten køre en bil og kører ind i andre biler og kører
mennesker ned. I nogle spil skal mennesker slagtes
og få skåret hovederne af, og i andre skal huse, broer
o. lign sprænges i luften ved hjælp af bomber. Er alle
disse scener ikke skadelige for sarte og følsomme
børn? Hvis man siger, at forøgelse af forbrydelser i
samfundet hænger tæt sammen med videospil, er
man ikke helt galt på den.

Indrømmelse fra amerikanerne
Ifølge en undersøgelse fortaget i USA kan 80% lide at
spille spil, der indeholder slagsmål og vold. En
amerikansk psykolog har sagt: "Vi betragter
computerspil for kun spil, men de er ved at fører
vores samfund i en forkert retning. Vores børn lærer
alt for tidligt mange ting gennem spil, de lærer at
19
www.dawateislami.net

Nūr-fyldt ansigt

bruge forskellige typer af moderne våben, og de
lærer at skyde og dræbe mennesker og dyr."

Fjorten frygtindgydende episoder
forårsaget af videospil
(Navne på personer og videospil er udeladt)
1.

Den 20. april 1999 dræbte to elever på 17 og 18
år fra Columbian High School 12 elever og en
lærer. De var begge afhængige af et spil og begik
forbrydelsen på samme måde, som det foregik i
spillet.

2.

I april 2000 myrdede en spansk dreng sine
forældre og sin søster med et katana sværd, da
han efterlignede en helt fra et videospil.
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3.

I november 2001 begik en 21-årig amerikansk
dreng selvmord, hans mor fortalte at han led af
spillemani (afhængighed af videospil).

4.

I februar 2003 dræbte en 16-årig amerikansk
dreng en pige inspireret af et videospil.

5.

Den 7. juni 2003 skød og dræbte en 18-årig
dreng to betjente også påvirket af et spil. Han
endte med at blive arresteret med en stjålet bil.

6.

Den 25. juni 2003 skød og dræbte to
amerikanske stedbrødre i alderen 14 og 16 en
45-årig kvinde og sårede en 16-årig pige med en
riffel. De var i gang efterligne et spil.

7.

Den 27. februar 2007 tog en 17-årig dreng i
Leicester England en 14-årig dreng med til en
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park og dræbte ham med gentagne slag med en
hammer og en kniv. Nærmere undersøgelse
viste at drengen var påvirket af et videospil.

8.

Den 27. december 2004 begik en 13-årig dreng
selvmord ved at hoppe ud fra en 24-etagers
bygning. Han havde inden denne hændelse
spillet videospil i 36 timer i træk.

9.

I august 2005 spillede en sydkoreansk mand
videospil 50 timer i træk og døde pga. det, mens
han stadig var i gang med at spille.

10. I januar 2006 kopierede to unge drenge i
alderen 18 et spil og indgik et væddemål om at
race på gaderne i Toronto Canada. De
forårsagede, at en taxachauffør mistede livet.
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11. I september 2007 spillede en kinesisk mand
online spil tre dage i træk, og hans afhængighed
tog hans liv.
12. I december 2007 kopierede en russisk mand et
spil og indgik et væddemål om at slås ligesom i
spillet, han blev dræbt under kampen.
13. Den 14. april 2009 ville en 9-årig dreng fra
Brooklyn New York efterligne et spil, han
sprang ud fra et tag af en bygning med en
faldskærm og døde.
14. I marts 2010 forvekslede en 3-årig lille pige sin
fars pistol med en fjernbetjening og affyrede et
skud som forårsagede hendes død.
(Ovennævnte nyheder stammer fra magasinet
Generation Next online magasin, oktober 2010.)
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Kære børn! I har læst om religiøse og verdslige tab af
videospil. I bør som gode børn fra nu af afstå fra at
spille videospil. I vil ikke kun forbedre Jeres liv
herefter men også både spare penge og kostbar tid.
َﺻ
Yā Allāh  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞGør for din elskede Profets َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ 1ّ َ
skyld muslimerne fri for selv at spille og få andre til
at spille videospil.

Video games say Khudā-e-Pāk sab bachchay bachayn
Naykiyān kartay raĥayn achcĥay banayn sīdĥay banayn
Betydning: Oh Almægtige! Må alle børn afholde sig fra videospil

Må de alle udføre gode handlinger og blive retskafne
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