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Betydning: Oh Allah! Åbn portalen af visdom for os, og forbarm dig over 
os! Oh den mest Ærede og Ophøjede! (Al-Mustaṭraf, bind. 1, s. 40) 
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 N/n ن X/x ژ B/b ب

 S/s س P/p پ
 و

V/v, 

W/w ت T/t ش Sh/sh 

/ ہ /ۃ Ṣ/ṣ ص Ṫ/ṫ ٹ ھ   Ĥ/ĥ 

 Y/y ى Ḍ/ḍ ض Š/š ث

 Y/y ے Ṭ/ṭ ط J/j ج

 Ẓ/ẓ  َ◌ A/a ظ Ch چ

 U/u ◌ُ  ‘ ع Ḥ/ḥ ح

 Gh/gh  ِ◌ I/i غ Kh/kh خ

مّدہ و F/f ف D/d د  Ū/ū 

ى مّدہ  Q/q ق Ḋ/ḋ ڈ  Ī/ī 

مّدہ ا K/k ك Ż/ż ذ  Ā/ā 
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Fortrinlighed af Salat-‘Alan-Nabi  

Den elskede og ærede Profet  َٖواٰلِه  �َلَيِْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ%َ  ‘Den, 

der sender Ṣalāt over mig 50 gange dagligt, ham vil 

jeg give hånden på Dommens Dag.’  

(Ibn Bishkwāl, s. 90, Ḥadīš 90)
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Samme drøm tre nætter i træk 

På den ottende nat i Żul-Hajj drømte, Sayyidunā 

Ibrāĥīm  ـَع ْ  ال ـلَي  َوالـ ِه لٰوة ُ َال ـّصَ مّسَ  at nogen sagde: ‘I sandhed har 

Allah  ََوَجّل  beordret dig til at slagte din søn.’ Fra عَّزَ

morgen til aften tænkte han ـَالم  الـّسَ  over om َعـلَيْـِه

drømmen var fra Allah  ََوَجّل  eller fra satan. Derfor عَّزَ

kaldes den ottende dag af Żul-Hajj ‘ وَِ;:�َۡ*ُم ا ۡ �<= ’, dvs. 

dagen for gennemtænkning. På den niende nat af  

Żul-Hajj havde han ـَالم  الـّسَ  den samme drøm og َعـلَيْـِه

blev overbevist om, at drømmen var fra Allah  ََوَجّل  ,عَّزَ

den niende Żul-Hajj kaldes derfor ‘ �َۡ*مِ  :َ>!َ�َ ’, dvs. 

dagen for anerkendelse. Da han ـَالم  الـّسَ  igen den َعـلَيْـِه

tiende  Żul-Hajj havde den samme drøm, besluttede 

han ـَالم  الـّسَ  sig for at ofre sin søn, og derfor kaldes عَـلَيْـِه

tiende Żul-Hajj ‘!?ۡ�@ُم ا*َۡ�’, dvs. dagen for slagtning. 

(Tafsīr Kabīr, bind. 9, s. 346)
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Satans forsøg på at forhindre Sayyidunā 

Ibrāĥīm م
َ

% �Aا� ِ:�ۡ
َ
��َ fra at ofre sin søn 

Da Sayyidunā Ibrāĥīm  ـَع ْ  ال ـلَي  َوالـ ِه لٰوةُ  َالمـّصَ ّسَ  tog sin elskede 

søn, der var 7 (eller 13 år el lidt over), med for at 

gennemføre Allahs  ََوَجّل befaling, kom Satan forklædt عَّزَ

som en bekendt af Sayyidunā Ibrāĥīm  ـَع ْ  ال ـلَي  َوالـ ِه لٰوةُ  َالمـّصَ ّسَ

og spurgte: ‘Oh Ibrāĥīm hvor skal du hen?’ Sayyidunā

Ibrāĥīm ـَالم svarede: ‘Jeg skal ordne noget.’ Satan عَـلَيْـِه الـّسَ

spurgte: ‘Skal du slagte din søn?’ Sayyidunā Ibrāĥīm

ْ ـَع   ال ـلَي  َوالـ ِه لٰوة ُ َالمـّصَ ّسَ  svarede: ‘Har du nogensinde set en far 

slagte sin søn?’ Og Satan sagde: ‘Ja, jeg ser dig, der er 

på vej for at gøre dette, du tror, at Allah ( ََوَجّل  har (عَّزَ

beordret dig til at gøre det.’ Sayyidunā Ibrāĥīm

َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ َوَجّلَ  svarede: ‘Hvis Allah عَـلَيْـِه  har beordret عَّزَ

mig til at gøre det, så vil jeg adlyde ham.’ Satan blev 

skuffet og gik til Sayyidunā Ismā’īls َالم لٰوةُ  َوالـّسَ  mor َعـلَيْـِه الـّصَ

3 
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og spurgte: ‘Hvor er Ibrāĥīm gået hen med din søn?’ 

Sayyidatunā Ĥājiraĥ تَعَاٰىل عَنْهَا   اهللاُ  svarede: ‘Han er gået َرِ/َ

over for at ordne noget.’ Satan sagde: ‘Er han gået 

over for at slagte din søn?’ Hun عَنْهَا   تَعَاٰىل  اهللاُ  :spurgte َرِ/َ

‘Har du nogensinde set en far slagte sin søn?’ Og 

Satan sagde: ‘Han tror, at Allah ( ََوَجّل  har beordret (عَّزَ

ham til at gøre det.’ Da Sayyidatunā Ĥājiraĥ  اُهللا تَعَاٰىل عَنْهَا  َرِ/َ

hørte dette, svarede hun: ‘Hvis det er sandt, så er det 

godt at han adlyder Allah  ََوَجّل  Derefter gik Satan ’.عَّزَ

hen til Sayyidunā Ismā’īl َالم ّسَ  َواـل لٰوة ُ ّصَ  اـل  og forsøgte at عَـلَيْـِه

vildlede ham på samme måde, men han svarede 

også: ‘Hvis min far (ـَالم  الـّسَ  tager mig med, for at (َعـلَيْـِه

ofre mig fordi, at han er blevet befalet af Allah  َو َجّلَ عَّزَ , 

gør han noget godt.’ 

(Al-Mustadrak, bind. 3, s. 426, Raqm 4094)
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Unik Søn  
 

Stening af Satan!  

Da Satan mislykkedes i at vildlede far og søn

َالم َماَعـلَيْـهِ  ّسَ لٰوةُ  َواـل ّصَ اـل , nærmede han sig ‘Jamaraĥ’, og Sayyidunā

Ibrāĥīm  ٰ ل  الـّصَ َالمَعـلَيْـِه  َوالـّسَ وةُ   kastede syv små sten på ham, 

han flyttede sig derefter af vejen. Efter at have flyttet 

sig fra det sted gik Satan hen til den næste 'Jamaraĥ', 

hvor en Engel igen sagde til Sayyidunā Ibrāĥīm

َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   الـّصَ  .at han skulle kaste sten efter ham ,َعـلَيْـِه

Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  kastede syv sten َعـلَيْـِه

efter ham igen, og han gik fra stedet. Satan nærmede 

sig derefter den tredje 'Jamaraĥ', hvor Englen ـَالم عَـلَيْـِه الـّسَ

igen sagde til Sayyidunā Ibrāĥīm  َالمَع لٰوةُ  َوالـّسَ ـلَيْـِه الـّصَ , at han 

skulle kaste sten mod ham og Sayyidunā Ibrāĥīm

َالم لٰوة ُ َوالـّسَ gjorde det igen, dette forårsagede at Satan عَـلَيْـِه الـّصَ

flygtede.1 Sunnah af Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوةُ  َعـلَيْـِه الـّصَ

                                                           
1 Tafsir Tabari, bind 10, s. 509, 516.; sammendrag af to beretninger 
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med stening af Satan følges også i dag, og Ḥujjāj 

(pilgrimsrejsende) kaster sten på ‘Jamarāt’ de samme 

tre steder. 

Søn parat til at blive ofret  

Da Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  og Sayyidunā َعـلَيْـِه

Ismā’īl َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ nåede Bjerget Šabīr, informerede عَـلَيْـِه

ـَالم  الـّسَ َوَجّلَ  sin søn om Allāhs َعـلَيْـِه  befaling. Dialogen .عَّزَ

mellem Dem er beskrevet i den hellige Koran med 

disse ord: 

 � �1�2 ۤ     ٰيب� 6ۡ�
�

7 �6    ��ٰري    �� ام�   9 ن� ۤ   �لۡم� 6ۡ�
�

>�ك�  ��ذۡ      ��7 ۡر    =� �انۡظ� �ٰري +   ذ��  ام�     ف  ت

Oh min søn, jeg har set i min drøm, at jeg ofrer dig, se 

nu hvad du mener. 

Da den lydige søn hørte dette, svarede han: 

7 
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�ت�  ب
�
ۡل  يBا ع�

ۡ
ا  �ف �ۡؤم�  م� ۤ ـت 6ۡ� 7 �Eد�

�
F ۡن    ر� G س� آ �� L�  ء�  ش�

ٰ�Mن�   �هللا �O�P  � م�
 ﴾١٠٢﴿  يۡن�  لص�ٰ

Oh min fader! Gør som du er blevet befalet, Om Allah  

vil Du finde mig blandt de, der er tålmodige 1 

Yeĥ fayzān-e-naẓar tĥā yā kay maktab kī karāmat tĥī 

Sikĥāye kis nay Ismā’īl ko ādāb-e-farzandī 

,�ِۡ-َ
ۡ
 ا.

َ
ۡ*ا َ/

0
�1َ            ��َ3ُ 

ٰ
/َ 

ٰ
5�6َ7َ ُ  �91َ2 ا�8

Bind mig stramt med reb 

Sayyidunā Ismā’īl َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  sagde yderligere til َعـلَيْـِه
sin far: ‘Kære fader! Bind mig stramt med reb, før du 
ofrer mig, så jeg ikke bevæger mig og min belønning
ikke bliver reduceret. Og beskyt venligst dit tøj fra 
blodstænk, så min moder ikke bliver bedrøvet af at se 
det. Slib kniven så den er skarp og skærer hurtigt, da 
døden er yderst smertefuldt. Lig mig med ansigtet 
vendt ned mod jorden, så Du ikke kan se mit ansigt, 

                                                           
1 (Kanz-ul-Īmān oversættelse af Koran på urdu Juz 23, Sūraĥ Aṣ-Ṣāffāt, vers 102) 
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mens Du slagter mig. Hils min moder når Du går 
hen til hende, og hvis Du finder det hensigtsmæssigt, 
så giv hende min Qamīṣ (kjortel), dette vil trøste 
hende og give hende tålmodighed.’ Sayyidunā  Ibrāĥīm
َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  sagde: ‘Oh min søn! Sikke nyttig du er َعـلَيْـِه
for mig, når jeg vil følge Allahs  ََوَجّل  .befaling ’!عَّزَ

Derefter bandt, Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  sin َعـلَيْـِه

søn, som han havde bedt om, dvs. Han lagde ham med

ansigtet vendt ned mod jorden, kiggede den anden 

vej og kørte kniven over hans hals, men kniven ville 

ikke skære, hans hals blev ikke skåret over. I det 

samme modtog Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ َعـلَيْـِه

en åbenbaring. Oversættelse fra Kanz-ul-īmān

(oversættelse af Koran på urdu): Og Vi påkaldte ham, 

Oh Ibrāĥīm! I sandhed har du opfyldt din drøm, Vi 

belønner de fromme, I sandhed var dette en prøvelse, og Vi 

har reddet Ham ved at sende et slagte dyr i bytte.’  

(Tafsīr Khāzin, bind. 4, s. 22)

9 
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Vædder fra Paradis  

Da Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ havde lagt عَـلَيْـِه

Sayyidunā Ismā’īl َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  ned på jorden for at َعـلَيْـِه

ofre ham, bragte, Sayyidunā Jibrāīl ـَالم  الـّسَ  en َعـلَيْـِه

vædder fra Paradis som Fidyaĥ (for at erstatte) mens 

Han sagde ‘ ُBَCۡ
َ
ُ ا �8

َ
BَCُۡ ا

َ
ُ ا �8

َ
 Da Sayyidunā Ibrāĥīm .’ا

َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  hørte stemmen, løftede han hovedet عَـلَيْـِه

mod himlen og forstod, at prøvelsen var over og at 

vædderen var sendt som erstatning til ofring. Han 

blev glad og sagde ‘ ُBَCۡ
َ
ُ ا ُ َوا�8  ا�8

�
َ اِ#

ٰ
Dِا 

ٓ َ
#’. Da Sayyidunā 

Ismā’īl َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ hørte dette, sagde Han َعـلَيْـِه

‘ BَCُۡ وَ 
َ
ُ ا �8

َ
َۡ�2ُ  ا ِ ا.ۡ �8ِ ’. Påkaldelsen med de ord, som er 

Sunnaĥ af de tre ophøjede autoriteter, vil blive 

opretholdt til Dommedagen.  

(Bināyaĥ Sharaḥ Ĥidāyaĥ, bind. 3, s. 387)
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Kødet fra Vædderen 

Muffasirīn af den hellige Koran har udtalt, at

Vædderen, der blev slagtet af Sayyidunā Ibrāĥīm

َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ som Fidyaĥ for Sayyiduna Isma’il َعـلَيْـِه

َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   الـّصَ  var bragt fra Paradis. Og at det var den َعـلَيْـِه

samme Vædder som var blevet præsenteret som 

offer fra Sayyidunā Ĥābīl َلَيْه�   تَعَاٰىل  اِهللا  søn af ,َرْمحَُة

Sayyidunā Ādam َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   الـّصَ  Kødet blev ikke .َعـلَيْـِه

tilberedt, men spist af rovdyr og rovfugle.  

(Tafsīr Jamal, bind. 6, s. 349)

Horn af Vædderen 

Sayyidunā Sufyān Bin ‘Uyaynaĥ َلَيْه� ,har udtalt َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل 

at hornene af denne Vædder blev opbevaret i Ka’baĥ 

i meget lang tid. Men da der gik ild den Hellige 

Ka’baĥ, brændte hornene også.’  

(Musnad Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, bind. 5, s. 589, Ḥadīš 16637) 
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Hvordan og hvornår gik der ild i Ka’baĥ? 

Nedenfor er et uddrag fra bogen ‘Sawāniḥ Karbalā'’ 

hvori der beskrives, hvordan der gik ild i den velsignede

Ka’baĥ og hornene: To år efter at Sayyidunā Imām 

Ḥusayn  ُاهللا   عَ  َرِ/َ نْهُ ـتَعَاٰىل  barnebarn af den Hellige og 

ophøjede Profet  َٖواٰلِه  �َلَيِْه   تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ%َ  blev martyrer, 

sendte den beskidte Yazīd under kommando af 

Muslim Bin ‘Uqbaĥ 12 eller 20 tusinde soldater til 

Madīna-tul-Munawwaraĥ for, at invadere den Hellige

by. De grusomme Yazīdīer udgød blod i massevis og 

var skyld i at over ti tusinde mennesker, hvoraf syv 

tusind var velsignede Ledsagere  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ منُْه ـَرِ/َ  blev 

martyret. Folks hjem i Madinaĥ blev plyndret og der 

blev begået ekstremt skændige forbrydelser, bl.a.

blev heste bundet til søjlerne i Masjid-un-Nabawī. 

13 
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Denne hær tog efterfølgende til Makka-tul-

Mukarramaĥ, hvor de ved hjælp af katapulter 

kastede sten ind i Ḥarams område, som forårsagede 

kollaps af de velsignede søjler af Masjid-ul-Ḥarām.

Disse grusomme mennesker satte derefter ild til det 

velsignede tag af den hellige Ka’baĥ og til dens 

velsignede tildækningsstof. Hornene af Vædderen 

fra Paradis, som var bevaret i den hellige Ka’baĥ 

brændte under denne hændelse. Samme dag dvs. 15 

Rabī'-ul-Awwal 64 AH, da den hellige Ka’baĥ blev 

skændet, mødte den beskidte Yazid i en alder af 39 

sin undergang i Ḥims, en syrisk by. Ham, der i begær

efter magt brutalt myrdede de velsignede familie

medlemmer af den hellige Profet  َت   اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ%َ �َلَيِْه  َوَسلَّم عَاٰىل

herunder Sayyiduna Imām Hussayn  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَرِ/َ  i 

Karbalā, og begik skændige forbrydelser og vold 

mod folk i Makkaĥ og Madinaĥ, hans sataniske 
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magt varede kun i tre år og syv måneder. Sikke en 

stor lektie der er i hans død! Al-maut Al-maut Al-

maut! 

Na Yazīd kī woĥ jafā raĥī, na shimar kā ẓulm-o-sitam raĥā 

Jo raĥā to nām Ḥusayn kā, jisay yād rakĥtī ĥay Karbalā 

,�ِۡ-َ
ۡ
 ا.

َ
ۡ*ا َ/
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ٰ
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ٰ
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Må nogen slagte deres søn på grund af en drøm? 

Husk! Ingen må slagte hverken deres egen eller 

andres børn eller noget andet menneske på grund af 

en drøm eller en stemme fra det Usete (Ghayb). 

Hvis nogen gør det, er de ekstremt syndige, og gør 

sig fortjent til straf i Helvedes ild. Det, at Sayyidunā 

Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   forberedte ofring af sin søn, er َعـلَيْـِه الـّصَ

Ḥaq, Han ـالَم  er en Profet, og Profeters drømme َعـلَيْـِه الـّسَ

er åbenbaringer fra Allah  ََوَجّل  Det var en prøvelse .عَّزَ
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for Dem. Og da Sayyiduna Jibrāīl ـالَم  الـّسَ  bragte en َعـلَيْـِه

Vædder fra Paradis, slagtede Sayyidunā Ibrāĥīm

َالم لٰوة ُ َوالـّسَ َوَجّلَ  den, med befaling fra Allah َعـلَيْـِه الـّصَ  i stedet عَّزَ

for sin elskede søn. Dette unikke offer af Sayyidunā 

Ibrāĥīm og Sayyidunā Ismā’īl  َ َالمَعـل  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ يْـِه  vil blive 

husket til Dommedagen. Og muslimer vil i anledning

af Eid-ul-Aḍḥā fortsætte med at ofre bestemte dyr 

hvert år. (For uddybende information vedrørende

Qurbānī (ofring) kan hæftet ‘Ablaq ghorey sawar’

udgivet af Maktaba-tul-Madinah læses på urdu.) 

Betydning af اِسٰمِعیل (Ismā’īl) 

Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  var barnløs i en َعـلَيْـِه

meget lang tid. Han ـَالم  الـّسَ blev velsignet med عَـلَيْـِه

Sayyidunā Ismā’īl َالم  َوالـّسَ لٰوةُ   الـّصَ i en alder af 99 år.1 َعـلَيْـِه

Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  ,plejede at bede om َعـلَيْـِه
                                                           
1 Tafsīr Qurṭubī, bind. 5, s. 265 
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at blive velsignet med en søn med ordene: ‘Fۡ��َ� اِ Gۡ�َHِۡا’. 

‘ ۡG�َHِۡا’ betyder ‘hør’, ordet ‘Fۡ� er et hebraisk ord som ’اِ

betyder Allah, ‘Fۡ��َ� اِ Gۡ�َHِۡا’ betyder: Oh Almægtige! hør 

mig. Da Sayyidunā Ismā’īl ـَالم  الـّسَ  så blev født, blev َعـلَيْـِه

han kaldt Ismā’īl, som minde til denne bøn. 

(Tafsīr Na’īmī, bind. 1, s. 688)

,�ِۡ-َ
ۡ
 ا.

َ
ۡ*ا َ/
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5�6َ7َ ُ  �91َ ا�8

I ordet ‘��َِ'ۡۢ)
َ ۡ
+ُ* ا#

َ
 er der ti bogstaver, dermed ti ’ا

særlige egenskaber af Sayyidunā Ibrāĥīm  ـالَم َعـلَيْـِه الـّسَ  

1. Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  har den højeste َعـلَيْـِه الـّصَ

rang næstefter vores elskede og velsignede 

Profet اهللاُ تَعَا  َوَسلَّم ٰىل �َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ%َ . 

2. Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  er fader til alle َعـلَيْـِه

Profeter, der er kommet efter ham. 
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3. I Hver åbenbarede religion er det obligatorisk at 

følge og adlyde Sayyidunā Ibrāĥīm  َلٰوة ُ َوالـّس َالمَعـلَيْـِه الـّصَ . 

4. Tilhængere af enhver religion ære ham. 

5. Ofring  udføres i hans minde. 

6. Hajj ritualer er også et minde om ham. 

7. Han ـَالم  الـّسَ  er den første, der byggede den َعـلَيْـِه

hellige Ka’baĥ i dens nuværende form. 

8. Den sten Han ـَالم  الـّسَ  stod på for at bygge َعـلَيْـِه

Ka’baĥ (Maqām-al-Ibrāĥīm), ved den begyndte 

folk at stå (Qiyyām) og at udføre knæfald (Sajda)

i tilbedelse af Allah  َوَجّلَ َع ّزَ . 

9. På Dommens Dag vil Han ـَالم være den første عَـلَيْـِه الـّسَ

der får tildelt fortrinlig påklædning. Umid

delbart efter ham vil vores elskede og velsignede 

Profet  َٖلَيِْه َواٰلِه� اهللاُ تَعَاٰىل  َوَسلَّم َصّ%َ  blive velsignet ligeså. 
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10. Sayyidunā Ibrāĥīm ـَالم ّسَ  ,og hans ærede hustru عَـلَيْـِه اـل

Sayyidatunā Sāraĥ  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهَاـَرِ/َ , opdrager de 

afdøde muslimske børn i Barzakh. 

(Tafsīr Na’īmī, bind. 1, s. 682)

Løver slikkede fødder 

To sultne løver blev engang sluppet løs på Sayyidunā 

Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ َوَجّلَ  se Allāhs) .عَـلَيْـِه الـّصَ  ophøjethed) de عَّزَ

begyndte at slikke hans fødder og udføre Sujūd 

foran Ham, selvom de var sultne. 

(Az-Zuĥd lil-Imām Aḥmad Bin Ḥanbal, s. 114)

Rød hvede i sække med sand 

Engang kunne Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  ikke َعـلَيْـِه

finde nogen korn, på sin vej hjem gik Han ـَالم  الـّسَ َعـلَيْـِه

forbi rødt sand og Han ـَالم  الـّسَ  fyldte sine sække َعـلَيْـِه
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med det. Da Han ـَالم  الـّسَ  nåede hjem, spurgte hans َعـلَيْـِه

familiemedlemmer ham: ‘Hvad er det?’ Han ـَالم َعـلَيْـِه الـّسَ

svarede: ‘Det er rød hvede’. Da de åbnede sækkene 

var der i sandhed røde hvedekorn i dem. Da disse 

korn blev sået, var afgrøden fuld af hvede fra rod til 

top. (Muṣannaf Ibn Abī Shaybaĥ, bind. 7, s. 228)  
 

Dette er en Mu’jizaĥ (dvs. Profetisk mirakel) af

Sayyidunā Ibrāĥīm َالم لٰوة ُ َوالـّسَ  .َعـلَيْـِه الـّصَ

Sayyidunā Ibrāĥīm م
َ

% �Aا� ِ:�ۡ
َ
��َ er foregangsmand 

til mange ting 

Sayyidunā Ibrāĥīm َالم  َوالـّسَ لٰوة ُ  الـّصَ  var den første til عَـلَيْـِه

flere ting, her er nævnt otte af dem: 

1. Han ـَالم  الـّسَ  var den første i verden, hvis hår َعـلَيْـِه

blev gråt. 
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2. Han  َالـّص  َالمَعـلَيْـِه  َوالـّسَ لٰوة ُ . var den første der anvendte 

henna og Katam for at farve håret. (Katam er et 

farvestof udvundet af Indigofera planten) 

3. Han ـَالم  الـّسَ  var den første, der gik med syede َعـلَيْـِه

bukser. 

4. Han ـَالم  var den første, der holdt prædiken َعـلَيْـِه الـّسَ

fra en prædikerstol (mimbar). 

5. Han ـَالم  الـّسَ  var den første, der udførte jihād i عَـلَيْـِه

Allāhs  ََوَجّل  .vej عَّزَ

6. Han ـَالم  الـّسَ  var den, der startede traditionen عَـلَيْـِه

for gæstfrihed. 
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7. Han ـَالم  ,var den første, der omfavnede folk َعـلَيْـِه الـّسَ

når Han mødte dem. 

8. Han ـَالم  var den første, der tilberedte retten عَـلَيْـِه الـّسَ

Ṣarid. (Suppe som man putter brødstykker i). 

(Mirqāt, bind. 8, s. 264)
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Slik og søde sager 

De fleste børn er meget glade for at spise karameller, 

slik, chokolade, candyfloss og andre farverige søde 

sager, men når man spiser disse usunde ting risikere 

man at skade tænder, hals, lunger, mave, tarme osv.  

For at gavne muslimer præsenteres her nogle 

medicinske undersøgelser vedr. slik fra forskellige 

hjemmesider. 

Tænder 

Menneskers tænder har et naturligt beskyttende 

hårdt hvidt lag, som kaldes emalje. Når man spiser 

usunde ting dannes der bakterier i munden, som er 

ødelæggende for emaljen, og når emaljen er skadet, 

nedbrydes tænderne. 
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Vabler i munden og ondt i halsen 

Når børn spiser slik, børster de oftest ikke tænderne 

efterfølgende. Dette resultere i, at der dannes et lag 

af sukker på tænderne, som producerer bakterier 

og karies, som giver vabler i munden og

halsbetændelse. 

Søde og syrlige slik 

De slik der sælges på gaderne i Pakistan er oftest 

usunde og uhygiejniske. Ifølge en nyhedsudsendelse 

bliver disse slik og karameller fremstillet i små 

fabrikker af usundt råmateriale, der har skadelige 

virkninger på børns sundhed. Disse private

hjemmefabrikker anvender glukose, saccharin og 

råmateriale af meget dårlig kvalitet. De levere slik til 

landsbyerne, og der ses derfor i alarmerende grad 
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stigning af tandsygdomme blandt børn fra

landsbyerne. (Passage fra Daily Dunya) 

Kage, kiks, is osv. årsag til diabetes 

De kemiske sødemidler i kiks, is og sodavand er en 

årsag til diabetes. Ifølge forskning udført af Oxford 

University (England) forårsager kemikalier, der 

anvendes til at forsøde disse produkter, diabetes. 

I forskningen blev der undersøgt kiks, kager og saft 

fra 42 forskellige lande og der blev udført kemisk 

analyse af produkterne. Kemisk stof High-Fruktose’ 

(en sukker art) øger risikoen for diabetes. Ifølge 

forskningen er der 8 procent højere risiko for at 

udvikle sygdommen i de lande, hvor folk i højere 

grad køber bagværk fra bagerier. Amerika er i 

toppen af listen over de lande, hvor bagerier 
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afbenyttes mest, hver person er forbruger af knap 25 

Kg (55 pund) søde sager årligt. England er nederst 

på listen med knap et halvt Kg (1 pund) søde sager 

pr. indbygger pr. år. (Dunya News Online) 

Risiko for 17 typer sygdomme 

Udover andre ingredienser indeholder chokolade 

også koffein. Mørk chokolade indeholder fire gange 

så meget koffein som lys mælkechokolade.  Koffein 

fjerner midlertidigt smerter, træthed o. lign. etc. 

men overdrevne brug er sundhedsskadeligt. Dem, 

der indtager koffein regelmæssigt risikere at komme 

til at lide af følgende sygdomme: Træthed, irritabilitet,

hyppig vandladning, overdreven udskillelse af 

calcium gennem urin og afføring, fordøjelsesbesvær, 

hævelse af tyktarmen, hæmorider, øget og uregelmæssig

hjerteslag, forhøjet blodtryk, halsbrand, mavesår, 
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søvnforstyrrelser, utidig søvn, søvnløshed, let søvn

(vågner ved de mindste lyde), hovedpine i hele eller 

halvdelen af hovedet, depression, skuffelse, lever og 

nyresygdomme mv. Ikke kun chokolade men også, 

cola, te, kaffe, kakao og smertestillende medicin 

indeholder koffein. (passage fra ‘Qātil Ghiżāyain’) 

Hvad bør børn spise? 

I stedet for skadelige søde og sure slik, bør man give 

sine børn frugter, tørrede frugter og nødder i 

passende mængde i forhold til deres alder, man kan 

rådføre sig med sin læge. Man bør også selv drage 

fordel af disse velsignelser af Allāhs  ََوَجّل  Fordele .عَّزَ

ved nogle tørrede frugter og nødder. 

Mandler 

1. Alle mandler er kolesterolfri. 
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2. Bitre eller iranske mandler forebygger kræft. 

3. Mandler fra tørrede abrikosers kerner heler sår. 

4. Mandler indeholder Kalcium, som er et vigtigt 

næringsstof for knogler. 

5. Hvis man spiser mandler sænkes surhedsgraden 

og risiko for hjertesygdomme nedsættes. 

6. Mandler nedsætter risikoen for kræft og grå 

stær. 

7. Mandler reducerer mængden af LDL kolesterol. 

8. Mandler gør fæces normal og afhjælper 

forstoppelse. 

9. Mandler mindsker også risiko for fedme. 

10. Mandler er gode for hår og hud og  forbedre 

ens teint. 
29 
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11. Regelmæssig massage med mandelolie

forebygger tør hud, hudorme, rynker og 

bumser. 

12. Mandler forhindre hårtab.  

13. Mandler fjerner skæl fra hovedbunden og 

forhindrer håret i at blive gråt.  

14. Mandler er til gavn for synet. 

15. Læg syv mandler og enogtyve rosiner (størrelse 

er underordnet) i vand hver aften og spis dem 

med mælk om morgenen, tyg dem grundigt, 

dette er en fremragende og effektiv måde at 

lindre hovedpine og styrke hukommelsen på,

هـاِْن َش6آءَال ـ9 َوَجّلَ  ل عَّزَ . 

16. Hvis man spiser figner og mandler sammen 

kureres mange mavesygdomme. 
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Ziyādā ger dimāghī ĥay tayrā kām 

To kĥāyā ker milā ker shaĥad bādām 

 

Oversættelse: Hvis du skal bruge hjernen meget i dit 

arbejde, bør du spise honning blandet med mandler. 

Pistacie 

Pistacier styrker hjertet og hjernen. Kroppen bliver 

kraftig af dem og de styrker nyrerne. Udover at 

styrke hjernen og hukommelse, fungerer de også 

som effektiv medicin mod hoste. 

(Kitāb-ul-Mufridāt, s. 156)

Cashewnødder 

Cashewnødder giver kroppen næringsstof, styrker 

hjernen og gør kroppen kraftigere. Spis cashewnødder
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med honning om morgenen på tom mave, det 

modvirker demens. En spedalsk blev helbredt blot 

på grund af, at han spiste mange cashewnødder.  

(ibid, s. 336)

Pinjekerner 

Pinjekerner fjerner slim og gør kroppen federe. De 

stimulerer appetitten, styrke hjerte og muskler. 

Afskallede og knuste pinjekerner blandet med 

honning hjælper mod hoste med slim. (ibid, s. 211) 

Peanuts 

Peanuts er meget nærende. Peanuts er mindst ligeså 

gavnlige som cashewnødder og valnødder. Peanutolie

kan bruges som en god erstatning for olivenolie.  

(ibid, s. 476)
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Krystalliseret sukker (Misri)* 

Krystalliseret sukker forbedrer synet. Drikning af 

sirup lavet af krystalliseret sukker blandet med 

lunkent vand, afklarer ens stemmen. Hvis man 

oplever net i øjet, hjælper det at bruge det som 

øjendråber. (ibid, s. 461) 

Kokos 

At spise en Tola dvs. ca. 11,66 gram kokos sammen 

med krystalliseret sukker hver morgen på tom mave 

forbedrer synet, det blødgør maven og stimulerer 

appetitten. Kokosolie får håret til at vokse og er god 

for hjernen. 

                                                           
* Crystallized sugar lump is called ‘Miṣrī’ in Urdu. 
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Tørrede dadler 

Tørrede dadler gør at kroppen producerer rent blod, 

stimulerer appetitten og feder kroppen op. Og de 

styrker ryggen og nyrerne. (Kitāb-ul-Mufridāt, s. 222) 

Valnødder 

Valnødder afhjælper fordøjelsesbesvær. Ristede 

valnødder er en effektiv medicin mod tør hoste. 

Hvis man har ringorm bør man komme tyggede 

valnødder på det berørte område. (ibid, s. 68) 

Rosiner og korender 

Ḥadīš: Spis korender da de er godt spise, de styrker 

musklerne, de afdæmper temperament, får munden 

til at dufte og fjerner slim.1 

(Aṭ-Ṭibb-un-Nabawī li Abī Nu’aym, s. 379, Ḥadīš 319)

                                                           
1 Aṭ-Ṭibb-un-Nabawī li Abī Nu’aym, s. 719, Ḥadīš 809 
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En anden Ḥadīš: Korender fjerner sorg. (Aṭ-Ṭibb-

un-Nabawī li Abī Nu’aym, s. 379, Ḥadīš 319)

Når små vindruer tørres bliver de til rosiner og store 

vindruer bliver til korender. Rosiner modvirker 

spinkelhed, og deres frø forbedre mavesækkens 

funktion. Korender spist sammen med granatæble 

er gode for fordøjelsen. Korender masse er godt for 

lungerne. Rosiner er både mad og medicin. De kan 

spises i passende mængde både med og uden yderste 

lag. 

En berømt Muḥaddiš, Sayyidunā Imām Zuĥrī

  har udtalt: ‘Den, der gerne vil huske Ḥadīš َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل �َلَيْه

udenad bør spise korender i passende mængde’1 De 

kan spises både med og uden frø. Deres frø er gode 

for mavefunktionen. Man kan lægge dem i blød i 

                                                           
1 Al-Jāmi’-ul-Akhlāq Ar-Rāwī, s. 304 
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vand i et par timer, fjerne det yderste lag og spise 

massen. Massen er et effektivt middel mod 

lungeproblemer og kronisk hoste. Det lindrer 

smerten i nyrerne og blæren udover at det også 

styrker milten og leveren. Det blødgør maven, 

styrker den og forbedre fordøjelsen. 

Røde korrender 

Sayyidunā ‘Alī 9ـ  الـل َم  َوۡجـهَـ هُ کَـّرَ ۡـَکـِريۡم هُ تَـعَـاٰىل ال  har udtalt, at den 

person, der spiser 21 røde korender dagligt, han vil 

forblive fri for kropslige lidelser. 

(Aṭ-Ṭibb-un-Nabawī li Abī Nu’aym, s. 721, Ḥadīš 813)

Figner 

Ḥadīš: Spis figner, da det kurrer hæmorider og lindrer

gigt (i ankler og tæer. 

(ibid, s. 485, Ḥadīš 467)
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1. Figner har mere næringsstof i forhold til alle 

andre frugter. 

2. Figner kurrer hæmorider og ledsmerter. 

3. Der er unikke fordele ved at spise figner på tom 

mave om morgenen. 

4. Hvis ens mave bliver belastet efter, at man har 

spist mad, bør man spise tre figner efter hvert 

måltid. 

5. Figner skrumper runde maver og modvirker 

fedme. 

6. Figner helbreder hoste og astma. 

7. Figner forbedrer ens teint. 

8. Figner slukker tørst. (Gĥaraylū ‘Ilāj, s. 111) 
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Lækker blanding som er god for øjnene 

Tag lige stor mængde af fennikel, krystalliseret 
sukker og iranske mandler, knus dem og bland dem, 
kom derefter blandingen i en flaske. Spis en teskefuld
af blandingen dagligt på tom mave om morgenen 
uden at drikke vand til. (Det gør ingen skade at spise 
lidt mere end en teskefuld). Konsekvent brug af 
denne blanding over en længere periode vil forbedre 
synet. Der løb altid vand fra en lille piges øjne, der 
var bestilt tid til hende hos en øjenspecialist. Jeg gav 
hende denne blanding og med Allahs  ََوَجّل  ,Nåde عَّزَ
behøvede hun kun at spise af blandingen et par 
gange og hendes øjne blev helbredt, og hun fik ikke 
brug for nogen medicinsk behandling. Dem, der 
ikke har nogen øjensygdomme kan også bruge 
denne blanding regelmæssigt. (Gĥaraylū ‘Ilāj, s. 33) 

 

22 Żul-Qa’da-til-Ḥarām, 1435 AH 

September 18, 2014 

 38 www.dawateislami.net




	Fortrinlighed af Salat-‘Alan-Nabi صَلَّی اللّٰہ تعالٰی علیہ واٰلہٖ وسلَّم

	Samme drøm tre nætter i træk

	Satans forsøg på at forhindre Sayyidunā Ibrāĥīm عَلَيۡهِ السَّلَام fra at ofre sin søn		

	Stening af Satan! 

	Søn parat til at blive ofret 	

	Bind mig stramt med reb

	Vædder fra Paradis 

	Kødet fra Vædderen	

	Horn af Vædderen	

	Hvordan og hvornår gik der ild i Ka’baĥ?		

	Må nogen slagte deres søn på grund af en drøm?		

	Betydning af اِسمٰعِیل (Ismā’īl)		

	I ordet ‘اَبُو الۡاَنۡۢبِيَا’ er der ti bogstaver, dermed ti særlige egenskaber af Sayyidunā Ibrāĥīm  عَـلَيْـهِ الـسَّـلاَم				

	Løver slikkede fødder	

	Rød hvede i sække med sand		

	Sayyidunā Ibrāĥīm عَلَيۡهِ السَّلَام er foregangsmand til mange ting
	Slik og søde sager

	Tænder

	Vabler i munden og ondt i halsen 
	Søde og syrlige slik	

	Kage, kiks, is osv. årsag til diabetes 
	Risiko for 17 typer sygdomme

	Hvad bør børn spise?	

	Mandler

	Pistacie

	Cashewnødder

	Pinjekerner

	Peanuts

	Krystalliseret sukker (Misri)*

	Kokos

	Tørrede dadler

	Valnødder

	Rosiner og korender

	Røde korrender

	Figner

	Lækker blanding som er god for øjnene




