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Du’a for påbegyndelse af læsning af en bog
Læs følgende Du’a før du påbegynder læsning af en bog, og du vil in sh a’a
Ll a h huske, det du læser:
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ِك َرام# ِل َوا%ال
علينا رحتك يـا ذا
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)

Note: Reciter Salat-‘Alan-Nabi  en gang før og efter ovenstående Du’a.
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DEN LØGNAGTIGE TYV
Fortrinlighed af Salat-‘Alan-Nabi 
Sayyiduna ‘Abdullah Bin Salam

  
 
   
 

besøgte en

  
dag sin bror Sayyiduna ‘Usman     
  , han så meget

glad ud og fortalte: ‘Jeg er blevet velsignet med synet af
den elskede og velsignede Rasul "% ! ٖ   !        #" $ i min
drøm i nat. Den ophøjede Rasul

"  % ! ٖ  !    
    #" $

velsignede mig med en beholder fyldt med vand og jeg
drak af vandet til jeg blev mæt, jeg kan stadig mærke
kølighed fra det vand.’ Sayyiduna ‘Abdullah Bin Salam
  
 
   
 

spurgte: ‘Hvordan opnåede du denne rang?’
1
1
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Og han

  
 
   
 

svarede: ‘Pga. recitation af Salat-

‘Alan-Nabi i massevis. (Sa’adat-ud-Darayn, s. 149)
Deedar ki bheek kab batay gi?
Mangta hay ummeed-war Aaqa
(Zauq-e-Na’at)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

1. Løgnagtig tyv
En mand stjal engang sin fætters ejendele. Ejeren
fangede tyven i det velsignede Haram (i Makkah) og
gjorde krav på sine ting. Men tyven sagde: ‘Du lyver’.
Ejeren svarede: ‘Hvis dette er tilfældet, så sværg på
det’. Tyven stod ved ‘Maqam-al-Ibrahim’ (foran
K’abah) og svor. Da den retmæssige ejer så dette
løftede han sine hænder for at bede, han stod
22
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mellem ‘Rukn-al-Yamani’ og ’Maqam-al-Ibrahim’.
Mens ejeren var i gang med at bede mistede tyven
forstanden, og begyndte at skrige som en sindssyg,
han råbte: ‘Hvad er der sket med mig? Og hvad er
der sket med ejendelene? Og hvad er der sket med
ejeren?’

Den velsignede Profets

"  % ! ٖ  !    
    #" $

Sayyiduna ‘Abdul Muttalib


(& 
    '
 

bedstefar
hørte om

episoden, han kom ud, samlede ejendelene og gav
dem til den rette ejer og ejeren gik igen efter at have
fået sine ting. Mens tyven blev ved at løbe råbende
og skrigende, og han endte med at falde ned fra et
bjerg og blev spist af vilde dyr.
(Akhbar Makkah lil-Azraqi, bind 2, s. 26)

3
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Tyve vil blive spist af to slanger
Kære Madani børn! Fortæl aldrig en løgn, sværg
aldrig en falsk ed, stjæl aldrig andres ting, da alle
disse onder bringer ødelæggelse ikke blot i det
verdslige liv, men også i livet herefter. Sayyiduna
Masruq          har berettet: ‘Der placeres to
slanger på grave af de folk, der stjæler eller drikker
alkohol. Disse slanger vil rive den dødes kød af og
spise det.’ (Sharh-us-Sudoor, s. 172)
َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

4
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LØGNAGTIG TYV
MED EN BUET STOK
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2. Løgnagtig tyv med en buet stok
Den mest ærede og ophøjede Profet " % ! ٖ   !        #" $
har udtalt: ‘Jeg så en person i Helvede, han plejede at
stjæle fra Hujjaj (pilgrimme) ved hjælp af sin buede
stok1, og når han blev opdaget, sagde han blot, jeg er
ikke en tyv, denne ting satte sig fast i min stok. Han
var i Helvede med sin stok, hvor han blev ved at
gentage: ‘Jeg er tyven med den buede stok.’ (Jam’-ulJawami’ lis-Suyuti, bind. 3, s. 27, Hadees 7076)

Kære Madani børn! Vi vil ikke lyve eller stjæle

/" 0 ! 1" & )*+,
 - .. Lad os alle sige er:
Vi er imod at lyve!
Vi vil ikke selv lyve og heller ikke få andre til at lyve,

/" 0 ! 1" & )*+,
 - ..
1

َ ۡ
I den velsignede Ḥadīš er ordet for stokken: ‘’ ِمج ن, dvs. en stok som har

en stålkant, der er buet ligesom en hockeystav. (Ashi’a-tul-Lam’at, bind 3, s. 57)

66
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BØRN AF LØGNERE
FORVANDLET TIL GRISE
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3. Børn af løgnere forvandlet til grise
En masse børn plejede at samles omkring Sayyiduna
‘Isa 2 3 4
"   & . Og han 234
"   & plejede at fortælle dem,
hvad der blev tilberedt hjemme hos dem og hvad der
blev spist og hvad der blev gemt til dem. Børnene
tog grædende hjem og bad om at få maden.
Forældrene gav børnene den og spurgte, hvem har
fortalt jer hvad der er blevet tilberedt. Og børnene
svarede: ‘Sayyiduna ‘Isa (23 4
"   & )’.
Folk stoppede deres børn fra at gå til Sayyiduna ‘Isa
234
"   &

og sagde, at han er en tryllekunstner. De

samlede alle børnene i et hus. Sayyiduna ‘Isa 234
"   &
ledte efter børnene og kom til huset. Folk sagde
til ham

2 34
  &
"

at børnene ikke var der, og

Sayyiduna ‘Isa 234
"   & spurgte: ‘Hvem er så i huset?’
Folket sagde: ‘Der er grise derinde’. Hertil svarede
88
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Sayyiduna ‘Isa

2 34
"   & :

‘Det er det vel’. Døren blev

åbnet og alle børnene var blevet til grise.
(Tafseer Khazain-ul-‘Irfan, s. 115, Tafseer Tabari, bind. 3, s. 278)

En løgner bliver til hund i Helvede
Kære børn! Allah
og Han
Han
'Isa

/" 0 ! 1" &

/" 0 ! 1" &

/" 0 ! 1" &

kender uden tvivl det usete,

skænker viden om det usete til den,

ønsker. Det er grunden til, at Sayyiduna

2 34
"   &

kunne oplyse børnene om de ting, der

var i deres hjem.
Denne fortælling lærer os, at det er dårligt at lyve.
Folk løj, og som følge af blev børnene i huset
  
forvandlet til svin. Sayyiduna Hatim Asam     
 

siger: ‘Det er blevet viderebragt til os, at i Helvede vil
9

9
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en løgner blive til en hund, en der er misundelig vil
blive til en gris og en der bagtaler vil blive til en abe.’
(Tanbeeh-ul-Mughtarrin, s. 194)

Lad os alle sige:
Vi er imod at lyve!
Vi vil ikke selv lyve og heller ikke få andre til at lyve.

/" 0 ! 1" & )*+,
 - .

.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

10
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www.dawateislami.net

KONSEKVENS AF AT FORTÆLLE

EN USAND DRØM
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4. Konsekvens af at fortælle en usand drøm
En mand fortalte Imam Muhammad Bin Sirin
  
  
   
  :

‘Jeg drømte, at jeg holdt en glasskål fyldt

med vand, og glasset gik i stykker, men vandet blev i
samme form.’
Da Imam Muhammad bin Sirin
dette, sagde han: ‘Frygt Allah

  
  
   
 

/" 0 ! 1" &

hørte

(fortæl ikke en

løgn), du har ikke drømt dette.’ Manden svarede:
‘Jeg fortæller dig en drøm, og du siger at jeg ikke har
drømt det.’
Og Imam Muhammad Bin Sirin

  
  
   
 

sagde:

Drømmen er utvivlsomt en løgn, og jeg er ikke
ansvarlig for konsekvensen af denne løgn. Hvis du
virkelig har drømt dette, så vil din kone nedkomme,
og hun vil dø, men barnet vil overleve.’
12
12
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Manden gik der fra og sagde efterfølgende: ‘Ved
Allah /" 0 ! 1" & jeg har ikke haft denne drøm.’ Og en der
hørte ham sagde: ‘Men Imam Muhammad Bin Sirin
  
  
   
 

har fortolket drømmen.’ Beretteren

Sayyiduna Hisham

  
   
   
 

siger: ‘Der gik ikke

lang tid, efter at manden havde fortalt den falske
drøm og hans kone fødte et barn, hun døde og
barnet overlevede.
(Tareekh Damishq, bind 53, s. 232)

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا
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5. Løgners kæbe blev flået fra hinanden
Kære Madani børn! At fortælle en løgn og at fortælle
en falsk drøm er Haram, det er en synd, og fører en
til Helvede. En løgner vil lide pinefuldt efter sin død.
Vores elskede og velsignede Profet

"  % ! ٖ  !    
    #" $

har udtalt: ‘En person kom til mig i min drøm og
anmodede: ‘Ledsag mig.’ Og jeg fulgte med ham, jeg
så to personer, den ene stod og den anden sad. Ham,
der stod, havde en knibtang af stål i hånden, som
han puttede i den siddende persons mund og skar
hans kæbe op helt ned til halsen, han tog derefter
knibtangen ud og satte den ind i den anden side af
munden og trak på samme måde.
Den første side nåede i mellem tiden at hele og det
fortsatte. Jeg spurgte person, der bragte mig der:
15
15
www.dawateislami.net

Den løgnagtige tyv

‘Hvad er det?’ Han svarede: ‘Denne person er en
løgner, og han skal pines på denne måde i graven
indtil Dommens Dag.’
(Masawil Akhlaq lil-Kharaiti, s. 76, Hadees 131)

Lad os alle sige:
Vi er imod at lyve!
Vi vil ikke selv lyve og heller ikke få andre til at lyve

/" 0 ! 1" & )*+,
 - .

.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا

16
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6. Den sandfærdige hyrde

Sayyiduna Nafi’ (&     '
  har nævnt: Sayyiduna

‘Abdullah Bin ‘Umar 5  (&    )  '
  var engang på
rejse med sine fæller. De stoppede ved et sted for at
spise og foldede deres dug ud, en hyrde kom forbi og

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Umar 5  (&    )  '
  sagde
til ham: ‘Kom og få noget mad.’

Han svarede: ‘Jeg faster.’ Sayyiduna ‘Abdullah Bin

‘Umar 5  (&    )  '
  sagde: ‘Faster du frivilligt på
denne varme dag, selvom du skal vogte geder i
bjergene.’ Han svarede: ‘Ved Allah /" 0 ! 1" & jeg gør dette
for at kompensere.’ For at teste hans fromhed spurgte

Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Umar 5  (&    )  '
  : ‘Vil du
sælge en af dine geder til mig? Jeg vil give dig dens
pris og noget kød, som du kan bryde din faste med.’
Han svarede: ‘Disse geder tilhører ikke mig, men
min ejer.’
18
18
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For at teste ham yderligere sagde Sayyiduna ‘Abdullah

Bin ‘Umar 5  (&    )  '
  : ‘Du kan sige til din ejer, at
en ulv tog en af gederne.’ Slaven sagde: ‘Hvad med
Allah /" 0 ! 1" & (dvs. Allah /" 0 ! 1" & ser, Han kender
sandheden, og Han vil straffe mig).’

Da Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Umar 5  (&    )  '
 
ankom til Madinah, købte han slaven og gederne fra
ejeren, han lod slaven gå fri og gav ham gederne i
gave. (Shu’ab-ul-Iman, bind 4, s. 329, Ḥadīš 5291)

Ved at fortælle sandheden, bliver man belønnet både
ّٰ َ ۡ َ
ا. Tal altid sandt og
i verden og i livet herefter 4ِ ل ۡم ُد
lyv aldrig: Lad os alle sige:
Vi er imod at lyve!
Vi vil ikke selv lyve og heller ikke få andre til at lyve,

/" 0 ! 1" & )*+,
 - .

.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا
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7. Sandheden reddede hans liv
En dag var Hajjaj Bin Yusuf ved at få henrettet nogle
fanger, en fange rejste sig og sagde: ‘Oh leder! Jeg
har en ret over dig.’ Hajjaj spurgte: ‘Hvad er det?’ Og
fangen fortalte: ‘En dag talte en person dårligt om
dig og jeg forsvarede dig’ Hajjaj spurgte: ‘Hvem er
vidne til denne hændelse?’
Fangen sagde ud til forsamlingen: Ved Allah

/" 0 ! 1" & ,

den der hørte samtalen, bliv mit vidne.’ En anden
fange rejste og sagde: ‘Ja! denne hændelse fandt sted
foran mig.’ Hajjaj sagde: ‘Lad den første fange gå fri.’
Og så spurgte han den anden fange: ‘Hvad afholdt
dig fra at forsvare mig?’ Og han svarede sandfærdigt:
‘Jeg havde gammelt fjendskab mod dig i mit hjerte.’
21
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Hajjaj Bin Yusuf sagde: ‘Lad også ham gå fri, det
kræver mod at tale sandt.’ (Wafyat-ul-A’yan, bind 1, s. 211)
Den der taler sandt får altid succes.
Lad os alle sige:
Vi er imod at lyve!
Vi vil ikke selv lyve og heller ikke få andre til at lyve,

/" 0 ! 1" & )*+,
 - .

.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

َ َ ۡ ُّ َ
َۡ *
الب ِ ۡيب
صلوا
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23
www.dawateislami.net

Den løgnagtige tyv

Den ophøjede og elskede Profet " % ! ٖ   !        #" $ har
udtalt: ‘Der er ingen godhed i at lyve.’
(Muwatta Imam Malik, bind. 2, s. 467, Hadees 1909)

Løgn er det modsatte af sandhed.

24 eksempler på løgne dårlige børn bruger er
nævnt nedenfor:
1.

Selvom ingen har bandet eller slået, siger de:
‘Han har bandet’

2.

‘Han har slået mig’

3.

‘Jeg har ikke sagt noget til ham’ (selvom han
selv har gjort noget forkert)

4.

‘Han har ødelagt mit legetøj’ (selvom han ikke
har).
24
24
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5.

Hvis der er tilberedt noget, han ikke kan lide
siger han: ‘Jeg er ikke sulten’, selvom han er.

6.

Hvis han ikke kan lide mælk, hælder han det ud
og siger: ‘Jeg har drukket mælken’

7.

Han siger at han har lavet sine lektier, og øvet,
selvom han ikke har.

8.

Han tager lillebrors viskelæder og siger: ‘Det er
mit viskelæder’

9.

Selvom han husker det, siger han: ‘Jeg har ikke
tisset i sengen’

10. Når et barn, der væder sengen får besked på at
gå på toilet, inden han skal sove, siger han: ‘Jeg
har været på toilettet’ (selvom han ikke har).
25
25
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11. Han siger: ‘Jeg har ikke spist noget fra
køleskabet’ (selvom han har).
12. Han siger: ‘Jeg blev skubbet’ (selvom han selv
snublede og faldt).
13. Han siger til sin lærer: ‘Jeg skal meget på toilet,
giv mig lov’, selvom han ikke skal på toilet.
14. Han siger: ‘Jeg larmede ikke’ (og han har larmet).
15. Han siger: ‘Jeg har ikke lavet mine lektier i går,
jeg havde feber’ (selvom han ikke havde feber).
16. Han siger: ‘Jeg har glemt min blyant i skolebussen
eller hjemme’ (selvom han ved at han har tabt
den på skolen).

26
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17. Han siger: ‘Jeg kunne ikke lave lektier pga.
strømsvigt’ (og den rigtige årsag er dovenskab,
spil eller andet).
18. Han siger: ‘Det og det barn lavede ballade jeg
sad helt stille’ (selvom han var involveret).
19. Han siger: ‘Han har ødelagt min blyant’ (selvom
han selv har ødelagt den).
20. Han siger: ‘vedkommende lyver’ (Når han ved,
at personen taler sandt).
21. Han siger: ‘Jeg har tabt pengene eller nogen har
stjålet mine penge’ (selvom han har brugt pengene
selv).

27
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22. Han har selv spildt blæk på sit tøj og for at
undgå skældud siger han: ‘Et barn har spildt
blæk på mit tøj’.
23. Selvom han ikke fejler noget, siger han til sin
lærer: ‘Jeg har ondt i maven, lad mig få fri’.
24. Han stønner og hoster overdrevent foran sine
forældre for at få opmærksomhed, selvom han
ikke har smerter.
(Disse løgne er kropsdeles løgne, både børn og voksne bør
undgå dem)

28
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Nyttige Madani perler for både børn og voksne
Den mest ophøjede og elskede Profet " % ! ٖ   !        #" $
har udtalt: ‘Allah /" 0 ! 1" & er ren og elsker renhed og
Han /" 0 ! 1" & er ren og elsker renlighed.’
(Sunan-at-Tirmizi, bind. 4, s. 365, Hadees 2808)

Den berømte Muffasir Mufti Ahmad Yar Khan


."(7
  )  5 6   & har i kommentar til denne Hadees
nævnt, at ydre renhed hedder Taharah og indre
renhed hedder Tib. Ydre og indre renhed sammen
kaldes Nazafat’, og Allah /" 0 ! 1" & kan lide sin slaves
indre og ydre renhed. En person bør holde sin krop,
sin sjæl, sin karakter, sit indre (sind) og alt andet
rent og ryddeligt og han bør holde sit ord, sine
handlinger, sine anliggender og overbevisninger
korrekte. Må vi blive skænket ydre og indre renhed.
30
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C Bid ikke negle, det er en makruh Tanzihian
handling. Og man risiker at komme til at lide af
spedalskhed.1
C Placer ikke sæbe ved håndvasken sådan, at det
ligger i vand og opløses, det er spild. Spild er
Haram (forbudt), dvs. en synd.
C Skyl ud efter at have været på wc. Hvis alle
skyller ud efter sig, vil frastødende lugt og
spredning af bakterier reduceres. Brug ikke
storskyld når det er tilstrækkeligt med lille skyld.
C Hav klud eller lignende ved toilettet, så man kan
tørre sædet af efter sig og der er tørt og rent til
den næste.
1

Fatawa ‘Alamgiri, bind. 5, s. 358
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C Skriv ikke på væggene i toilettet og hvis der står
noget i forvejen, så bør man ikke læse det.
C Spild ikke vand når du vasker hænder, ansigt,
tøj, redskaber, køretøjer, udfører istinja, rituel
afvaskning eller rituel bad.
C At Berøre sine private dele foran andre, at fjerne
snavs fra kroppen, at røre næsen hele tiden,
stikke finger i næse eller øre, at spytte gentagne
gange er dårlige handlinger og til gene for andre.
C Brug ikke udendørs sko på badeværelset, da det
er årsag til urenheder.
C Sørg for at have to sæt indendørs sko i badevære
lset (et til mænd og et til kvinder). To sæt, da det
32
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er en synd for mænd at bruge feminine og for
kvinder til at bruge maskuline hjemmesko.
C Saml tøjet således at der ikke falder mad på det,
mens du spiser, sørg samtidig for at have
tildækket ’awra.
C Nogle børn har til vane at sutte sin tommel
finger, det er skadeligt, da snavs fra neglen og
tommelfingeren kan forårsage sygdomme.
C Tør ikke olierede eller fedtede fingre af på
væggen, i gardinerne eller lagener og lignende,
da dette vil gøre tingene beskidte.
C Tør ikke sved med ærmet, da det gør ærmet
beskidt og giver et dårligt indtryk.
33
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C Man bør vaske sin kam, gøre bordduge og
lignende hovedrent mindst en gang om ugen for
at holde disse ting rene.
C Følg Sunnah når du putter olie i håret, og bind
en bandana rundt om hovedet, dette vil også
spare din hue og ’Imamah fra at blive fedtet.
C Nogle islamiske brødre har til vane at putte
skæghår i munden, det giver ikke kun dårlig lugt
i skægget, men bakterierne fra håret kan også
ende i maven.
C Spyt og madrester i skægget kan forårsage dårlig
lugt i skæghårene tæt på underlæben, man bør
derfor vaske sit skæg med sæbe en gang om
dagen, med hensigten om respekt af skægget.
34
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C Tør ikke næsen med ærmet, brug lomme
tørklæder til dette formål.
C Tallerkenen bør tømmes helt for mad når man
spiser, og krummer der er faldet omkring ens
tallerken, bør man tage op og spise. Det er

berettet af Sayyiduna Jabir (&     '
  , at den
elskede og velsignede Profet " % ! ٖ   !        #" $
udtalte at man bør tømme tallerkenen helt og
også spise krummer, man har på fingrene: ‘Du
ved ikke, hvilken del af maden, der er velsignet.’1
C Man bør gøre til vane at udføre Khilal dvs. rense
mellem tænderne. Man bør ikke bruge neglene,
men små grene fra et nim træ, dens bitterhed
renser munden og styrker tandkødet. Der findes
1

Sahih Muslim, s.1122, Hadees 2033
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forskellige tandstikkere på markedet, de er
generelt for store og svage. Man kan lave
tandstikker ud af kokos træ eller skærer dem ud
fra siden af en palmeblade måtte. Sommetider er
der mellemrum mellem tænderne, hvor kød
strimler sætter sig fast, og man kan ikke få dem
ud med tandstikker. Til dette formål kan man
købe tandtråd på apoteker eller en plugger
(tandlæge redskab), men det er meget vigtigt at
lære at anvende den korrekt ellers beskadiger
man tandkødet.
C Nogle mennesker har til vane at spytte hvor som
helst, dette er en afskyende adfærd. At spytte
rester af betelblade (Paan) over alt, især når man
går ude på vejen, er en frastødende handling.
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Brug ikke tøj med billeder

Klæd ikke Jeres børn i tøj med billeder af dyr eller
mennesker.
22 Muharram-ul-Haraam, 1436 AH
November 16, 2014


Giv denne bog til en anden når du har læst den
Opnå belønning ved at uddele bøger og pjecer, der indeholder
Madani perler, ved særlige lejligheder såsom bryllup, begravelse,
Ijtima'at, 'Urs, forsamling af Milad osv. Gør til vane at have
pjecer i din butik, så du kan give dem til kunder med hensigt om
at høste belønning. Send mindst en Sunnah inspirerende bog
eller pjece til hver af dine naboer for at formidle og kalde til det
rette og få stor belønning.

َ ُ ٰ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
 * م َّمد1 ت َعا4ا
صل

ۡ َ َ ُّ
َصل ۡوا * الَبِيۡب
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