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Du’a for å lese en bok
Les følgende Du’a (bønn) før du leser en religiøs bok eller en
islamsk leksjon, og du vil huske det du har lest اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ:

ۡ ُ ۡ ا َ ُ ا ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ِ ۡ َ َ َ َوا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
&ام$ِ#ـ ذاا " ِل وا
ر
Oversettelse:
Ya Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞÅpne døren av kunnskap og visdom for oss, og
send barmhjertighet over oss! O den mest Mektige og Ærede!
(Al-Mustaraf, bind 1, side 40)

(Les Salat Alan-Nabi en gang før og etter Du’a)
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Uansett hva Shaytan gjør for at du føler deg lat, les dette heftet
i sin helhet. Du vil  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞføle en Madani transformasjon
i deg selv.

Fortreffeligheten av Salat-Alan-Nabi
Den Hellige Profeten  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%َّ  َﺻsa: «Den som skriver Salatalan-Nabi (durood shareef) på meg i en bok, så lenge navnet mitt
forblir i den, vil englene søke Istighfar (bønn om tilgivelse) for
ham» (Al Muajjam Al Wusat, bind 1, side 497, Hadith 1835)
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Det var en gang en gudfryktig dame som levde i Basra. Idet hun
var på vei til å dø, ba hun sin sønn om å svøpe henne i et liksvøp
laget av de klærne hun hadde på seg til å utføre tilbedelse i
måneden Rajab. Da damen gikk bort, svøpet sønnen moren i et
annet liksvøp. Da han kom hjem fra gravlunden ble han sjokkert
over å se at det liksvøpet som han hadde gitt moren var hjemme
og klærne hun ville ha var forsvunnet! Idet samme hørte han en
stemme fra fjernt si: ‘Ta tilbake ditt liksvøp. Vi har svøpet henne
1

RETUR AV LIKSVØPET

(i det liksvøpet hun ville ha). Vi lar ikke de som faster i Rajab
være ulykkelig i gravene deres’. (Nuzha-tul-Majaalis, bind. 1, side 208)
ٰ َ َ ٰ َ ُ
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Rajabs ulike navn og dets betydning
Det er sitert i “Mukashifa-tul-Quloob” at Rajab stammer fra
ۡ &ۡ َB
ordet tarjib - A
ِ (tarjiib) som betyr å respektere’. Denne
ۡ َ َ َۡ
måneden er også kjent som -(#( اAl-Asab) (betydning: rask
strømmende), fordi i denne velsignede måneden, strømmer
nåde raskt over de som omvender seg og lys av aksept kastes over
َ َ َۡ
de som tilber. Den kalles også for ّ (#( اAl-Asam) (betydning:
døv) fordi i løpet av denne måneden ble lyden av krig og våpen
ikke hørt idet hele tatt. (Mukashifa-tul-Quloob, side 301)
Det er sitert i Ghunya-tu-Talibiin at denne måneden er også
ۡ َ
ۡ َ
kalt A&َ  ِ& اC (Shahr-e-Rajam) fordi satan blir steinet i denne
måneden, slik at han ikke skader muslimene i denne velsignede
َ َ َۡ
måneden. Den er også kjent som ّ (#( اAl-Asam) (betydning:
døv) fordi det aldri har blitt hørt at Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhar straffet en
nasjon i denne velsignede måneden. Altså Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhar
tidligere sendt straff i alle andre måneder unntatt Rajab.
(Ghunya-tut-Talibeen, bind 1, side 319 og 320)
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De tre bokstavene i Rajab
ﺤـ َﻦ اﻟـﻠ ﻪ
ٰ ْ ! ُﺳـﺒ

Kjære Islamske brødre! Hva kan sies om
fortreffeligheten av den velsignede måneden Rajab! Det er sitert i
ِ
‘Mukashifa-tul-Quloob’ at våre fromme forfedre ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗ َـﻌ َ ٰﺎﱃ
َ  َرhar
sagt: ‘Det er tre bokstaver i Rajab:  ر,  جog  ب,  رstår for Rehmat-eIlahi (Barmhjertigheten til Allah ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ,  جstår for ’jurm’ onde
gjerninger til en person, og  بstår for ’birr’ (Nåde). Det er som
om Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsier: ‘Plasser min tjeners onde gjerninger mellom
Min Barmhjertighet og Min Nåde’. (Mukashifa-tul-Quloob, side 301)

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

Måneden for å så frø
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اsier: ‘Rajab-ulHazrat Sayyiduna Allama Safauri ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
Murajjab er måneden for å så frøene, Sha'baan-ul-Mu’azzam er
måneden for å vanne dem og Ramadan-ul-Mubarak er måneden
for å høste avling. Derfor hvis noen ikke sår frøene av tilbedelse i
Rajab og ikke vanner frøene med tårer av anger i Shabaan,
hvordan kan han forvente å høste avlingen av Nåde i Ramadan?’.
ِ ﲪ ُﺔ ا
Han ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرsier videre; ‘Rajab-ul-Murajjab renser kroppen,
Sha'baan-ul-Mu'azzam renser hjertet og Ramadan-ul-Mubarak
renser sjelen.’ (Nuzha-tul-Majaalis, bind 1, side 209)

Kjære islamske brødre! For å utvikle et tankesett som går ut på å
faste og å gjøre ibadah i Rajab-ul-Murrajab, er det viktig at du
holder fast ved Dawat-e-Islami sitt Madani miljø. Reis på Madani
Qafilah for å lære sunnah og delta på Ijtima’i I’tikaf arrangert av
Dawat-e-Islami i Ramadan-ul-Mubarak.  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdu vil føle
en Madani tranformasjon i livet ditt.
3
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For deres inpirasjon presenterer jeg en Madani bahar (madani
blomst): En islamsk bror fra Fatehpur Kamal (distrikt Rahim
Yar Khan, Punjab, Pakistan) forteller at før jeg kom inn i
Dawat-e-Islami sitt Madani miljø pleide jeg å be daglig, men til
tross for dette hadde jeg vanen av å begå synder slik som det å
høre på musikk, se på vulgære filmer/tv-serier, spille kort og
lignende. Videre forteller islamske broren at på vei til høyskolen
pleide jeg alltid å parkere sykkelen min i butikken til en
islamsk bror (tilknyttet Dawat-e-Islami).
Da jeg en gang i måneden av Rajab-ul-Murrajab parkerte min
sykkel inviterte den islamske broren meg til Ijtima-e-Zikr’o’Naat
arrangert av Dawat-e-Islami i forbindelse med Shab-e-Miraj. Jeg
takket ja til invitasjonen og natt til Shab-e-Miraj reiste jeg alene
fra min landsby som var et stykke unna og deltok i Ijtima-eZikr’o’Naat hele natten. Jeg fant indre ro i mitt hjerte ved å delta
i Ijtima, og jeg begynte derfor å delta i den ukentlig ijtima.
I mellomtiden hadde den hellige måneden av Ramadan-ulMubarak funnet sted. Islamske brødre gjorde infiradi koshish
(individuell innsats) på meg og overtalte meg til å delta Itikaaf.
Jeg hadde allerede fått et godt inntrykk og gjorde meg følgelig
klar for å delta i Itikaaf.
I løpet av 10 dagers Itikaaf lærte jeg veldig mye ا َﻟ ْ َـﺤ ْﻤ ُـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, jeg
tok også på meg Imamah Shareef (turban), anla skjegg og
angret oppriktig over mitt syndefulle liv. I skrivende stund
jobber jeg som ansvarlig for Madani In’amat på divisjonsnivå.
4
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Måtte Allah gi oss æren av å leve i dette Madani Miljøet for
resten av vårt liv.

Kanal i Jannah
ِ
Hadhrat Sayyiduna Anas bin Malik اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرberetter at
ُ 4
َﺻ
Allahs Elskede Sendebud اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ sa: «Det er en kanal i
Jannah som blir kalt Rajab. Den er hvitere enn melk og søtere
enn honning. Den som faster en dag i Rajab, vil Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞla
han slukke sin tørst fra den kanalen». (Shaa’hbul imaan bind 3,

side 367, Hadith nr. 3800)

Storslått palass i Jannah
ِ
Tabi’i Sayyiduna Abu Qilaba اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsier: ‘Det er et storslått
ُ 4
palass i Jannah for den som faster i Rajab’. (Shaa’hbul Iman, bind 3,

side 368, hadtih 3802)

Fem velsignede netter
ِ
Hazrat Sayyiduna Abu Umaama اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرforteller at den
ُ 4
َﺻ
Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ sa: Det er fem netter hvor
bønn (dua) ikke blir avvist:

1.

Den første natten (natten av nymåne) av Rajab,

2.

Den femtende natten av Sha’baan ( Shab-e-bara’at),

3.

Natten mellom torsdag og fredag (natt til fredag).

4.

Natt til Eid-ul-Fitr
5
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5.

Natt til Eid-ul-Adha’ (tiende natten til Zulhijjah). (Tairikul-Damashq-ul-Ibn-e-Asakir, bind 10 side 408)

ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اsier: “Det er
Hazrat Sayyiduna Khalid bin Madaan ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
fem spesielle netter i løpet av et helt år, enhver som ved å
bevitne dem tilbringer disse nettene i tilbedelse med intensjon
om å tjene gode gjerninger, vil Allah prise han med plass i
Jannah”.

1.

Den første natten av Rajab (ved at en tilber om natten og
faster påfølgende dag)

2-3. Netter til både Eid-ul-Fitr og Eid-ul-Adha (ved at en tilber
i disse nettene, men ikke faster om dagen, fordi det ikke er
tillatt å faste på noen av Eid dagene)
4.

Natt til 15. Shabaan (ved å tilbe om natten og faste
påfølgende dag)

5.

Natt til Ashura, alstå 10. natt til Muharram ul Haram (ved
å tilbe om natten og faste påfølgende dag). (Fadhail Shahr-eRajab lil-Khallal side 10, Ghunaya-tut-Talibeen side 327)

Første fasten i Rajab er kaffarah for tre års synder
ِ
Hazrat Sayyiduna Abdullah ibn Abbas اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ
َ  َرberetter at
ُ 4
َﺻ
den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ sa: ‘Faste på den første
dagen av Rajab er kaffarah (soning) for tre år, faste på den
andre dagen er kaffarah for to år, faste på den tredje dagen er
kaffarah for ett år og så er faste på hver gjenværende dag

6
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kaffarah for en måned’’. (Jami'-us-Sagheer, side 311, Hadith 5051,
Fadhail Shahr-e-Rajab, lil-Khallal side 7)

Nuhs Ark (Båt) og velsignelsene av fasten i Rajab
ِ
Hazrat Sayyiduna Anas bin Malik اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرberetter at den
ُ 4
َﺻ
Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ sa: «Den som faster en dag i
Rajab er det som om han har fastet et helt år. For den som
faster i syv dager blir de syv portene i Jahannam (helvete)
lukket for han, den som faster i åtte dager vil de åtte portene i
Jannah åpne for han, den som faster i ti dager vil Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
gi han det han ber om fra Allah  ﻋ َ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ. For den som faster i
femten dager, vil en opproper rope fra himmelen: ‘dine tidligere
synder har blitt tilgitt så begynn nå på nytt med dine handlinger
da dine synder har blitt byttet mot gode gjerninger. Og den
som gjør mer vil Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞgi ham mer. Og i Rajab steg Nuh
اﻟـﺴ َﻼم
َّ  َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ اom bord i Arken (båten). Han fastet selv og ba de
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
medreisende om å faste. Deres Ark seilte i seks måneder frem
til tiende Muharram. (Shu’ub-ul-Imaan, bind 3, side 368, hadith 3801)
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Belønningen av én faste
ِ ر ْﲪَ ُﺔ ا
Sayyiduna Sheikh Abdul Haq Muhaddith Dehlvi ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
ِ
ِ
َ
ٖ
ﺻ
َ
ﻢ
ﻠ
ﺳ
و
ﻪ
ﻟ
ا
و
ﻪ
ﻴ
ﻠ
)
ﺎﱃ
ﻌ
ﺗ
اﷲ
%
ّ
ٰ
kopierer at den Hellige Profeten ّ َ َ َ ْ َ َ ٰ َ َ ُ
َ har sagt:
‘‘Rajab er en av de hellige månedene og dens dager er skrevet
på porten til den sjette himmelen. Hvis en person faster en dag
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i Rajab og fullfører fasten med fromhet, så vil porten og den
(faste) dagen be om tilgivelse for den personen ved å si: ‘Oh
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, tilgi denne personen!’.
Hvis denne personen derimot tilbringer fasten uten fromhet,
så vil porten og (faste) dagen ikke be om tilgivelse for han og
vil si til den personen: ‘Oh menneske! Din egen nafs (ego) har
lurt deg’’ (Maasabata bis'sunnah, side 234, Fadhail Shahr-e-Rajab-lilKhallal side 3-4)

Kjære islamske brødre! Dette har lært oss at formålet med å
faste er ikke bare å være sultne og tørste, det er altså viktig å
beskytte alle kroppslige organer fra synder. Hvis man, tross
fastende, fortsetter å synde så vil man lide et stort tap.

60 Måneders belønninger
ِ
Hazrat Sayyiduna Abu Huraira اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃﻋَـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsa at: ‘‘Hvis noen faster
ُ 4
den 27. Rajab vil Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtilskrive han belønninger tilsvarende
60 måneders faste”. (Fadhail Shahr-e-Rajab, lil-khallal side 10)

100 år med faster
Storheten av den 27. Rajab kan ikke beskrives med ord! Det var
َﺻ
på denne datoen Allahs Elskede Sendebud اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ ble
beæret med Miraaj Shareef (himmelreisen). (Shar;-uz-Zarqani ‘ala
Mawahib-ul-Ladunniyah, bind. 8, side 18)

Det ligger følgelig en stor belønning i å faste den 27 Rajab. Hazrat
ِ
Sayyiduna Salman Farsi اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرberetter at Allahs Elskede
ُ 4
8
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َﺻ
Sendebud اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ har sagt: “Det er en dag og natt i Rajab.
Den som faster på denne dagen og står (for tilbedelse) om natten,
vil det være som om han har fastet for 100 år, vært våken i 100
års netter (tilbrakte nettene i tilbedelse). Det er den 27. Rajab».

(Shu'ubul-Imaan, bind 3, side 374, Hadith 3811)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 * 3 4َ 5 .ا
/(َ

ََ ۡ' َ
َۡ *
-ۡ ِ ,)ا
ا+ (

Belønning for å befri andre fra vanskeligheter
ِ
Hazrat Sayyiduna Abdullah ibn Zubair اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsier: ‘Den
ُ 4
som befrir andre fra vanskeligheter i måneden Rajab, kommer
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtil å belønne han med et palass i Jannah som vil
strekke seg så langt øyet kan se. Ære Rajab og Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvil
ære deg tusen ganger mer’. (Ghunya-tut-Talibeen, bind 1, side 324,

Mu’jam-us-Safar lis-Salafi, side 419)

Belønning for en god gjerning lik belønning for hundre
års gjerninger
Det er en natt i Rajab hvor en person som gjør en god gjerning
vil få belønninger av å ha gjort gode gjerninger for 100 år, og det
er natten til 27 Rajab. Enhver som ber 12 rak’at, resiterer Surah
Fatiha etterfulgt av en annen Surah i hver rak’at, sitter i attahiyat
(leser tashahhud)’ etter hver andre rak’at og etter å ha gjort
ٰ َ
َۡ َ ُ
ُ ۡ َ ۡ  ِ َو. اDَ E
ُ
ٰ ,ۡ @ُ
salaam på hver side, leser GH ا. َوا. ا#ِ  ا َِ? اF ِ َو.ِ 0 )ا
100 ganger, Istighfaar 100 ganger, Durood shareef 100 ganger
og deretter gjør Du’a til Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfor hva han ønsker i denne
9
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verden og i livet etter døden, og faster påfølgende dag, vil Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞakseptere alle hans Du’a (bønn) bortsett fra du’a som er
for en synd’. (Shu'ubul-Imaan, bind 3, side 374, Hadith 3812)

Faste i Rajab-ul-Murajjab
Kjære islamske brødre! De fire måneder av Hurum (velsignelser)
er spesielt likt av Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, derfor sier Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞi Surah-tulTauba:

ٰ
ٰ
 ﻳ ْﻮم ﺧﻠﻖB1 ﻛﺘﺐ ﷲ9ۡ :
ْ
ْ
 ﻓﻶﻹ ﺗﻈﻠﻤ ۡﻮO
P )*ﻟﺪﻳۡﻦ ﻟﻘ
ً
ٰ
( ﺂﻓﺔX ﻧﻜ ْﻢYۡ Zﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘ

ْ ٰ
 ﺛﻨﺎ ﻋ?> ﺷ ۡ< ًﺮB1ن ﻋﺪة ﻟﺸﻬ ۡﻮر ﻋ ۡﻨﺪ ﷲ
ۤ
ٌ
ۡ
ٰ
 ْﻨﻬﺎ ْرﺑﻌﺔ ﺣﺮ ٌمط ذﻟﻚH ﻟﺴ ٰﻤ ٰﻮت و ﻵﻹ ْرض
ً
ٰ
ۡ ْ ْ
ۡ
ﺂﻓﺔX  ﻟﻤ?>ﻛYZﻓ ۡﻴﻬﻦ ﻧﻔﺴﻜ ْﻢ وﻗﺘ
ٰ
ْ
ۤ
ۡ
﴾٣٦﴿ ] ﻟﻤﺘﻘH B1و ْ\ﻠﻤ ۡﻮ ن ﷲ

Oversettelse, Kanzul-Imaan: Indeed the number of months
before Allah is twelve - in the Book of Allah - since the day He
created the heavens and the earth, of which four are sacred; this
the straight religion; so do not wrong yourselves in those months;
and constantly fight against the polytheists as they constantly
fight against you; and know well that Allah is with the pious.
(Surah Tauba, Parah 9, verse 36)[Kanz-ul-Īmān (Translation of Quran)]

Kjære islamske brødre! Månedene som er nevnt i det
ovennevnte velsignede verset er basert på månekalenderen.
Islamsk lov (shariah) er også basert på månekalenderen. For
10

RETUR AV LIKSVØPET

eksempel, fastene i Ramadan-ul-Mubarak, zakah, hajj ritualer
etc. Videre blir islamske høytider som Eid-e-Milad-un-Nabi
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َ اﷲُ ﺗَﻌ%َّ ﺻ
َ , Eid-ul-Fitr, Eid-ul-Adha, Shab-e-Mi’raaj,
Shab-e-Bara’at, Giyarveen Shareef, årlig Urs av auliya-Allah
(Allahs venner) . َر ِ َ ُ اetc. feiret etter månekalenderen. Dessverre,
i tillegg til å ha et frafallende forhold til Sunnah har også
dagens muslim blitt uvitende om viktige islamske datoer! Hvis
spørsmålet ‘Fortell meg hva det islamske året, måned og datoen
er i dag?’ ble stilt til en forsamling av hundre tusen muslimer, vil
kanskje kun 100 muslimer svare riktig på dette. Hazrat
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Maulana Naeem-ud-Deen Muradabaadi ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ َر
forklarer verset over slik i ‘Khazain-ul-Irfaan’: ‘(Av de fire
hellige månedene) er tre sammenhengende: Dhul-Qa'dah,
Dhul-Hijja og Muharram og en er separat, som er Rajab.
Araberne, selv i tiden av uvitenhet, trodde det var haraam å
drepe (krige) i disse månedene. Uansett, er betydning og
hellighet av disse månedene økt enda mer i Islam’. (Khazain ulIrfan, side 309)

En hendelse som styrker troen
Denne hendelsen er relatert til tiden av Hazrat Sayyiduna Isa
اﻟـﺴ َﻼم
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا% َﻋـ. En person var veldig forelsket i en kvinne,
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
og en dag klarte han å gripe tak i henne. Da han la merke til at
folk så på månen, spurte han kvinnen: ‘Hvilken måneds måne
er det folk ser etter?’. Hun svarte: ‘De ser etter månen for
Rajab’. Til tross for at denne personen var vantro, flyttet han
11
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seg vekk fra kvinnen med en gang han hørte ‘Rajab’ i respekt
og ære for Rajab og avsto fra utroskap. Hazrat Sayyiduna Isa
اﻟـﺴ َﻼم
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ اﻟ% َﻋـble beordret av Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞom å gå og
َّ ـﺼﻠٰﻮة ُ َو
َّ ﻧَﺒِـ ِﻴّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪا%ٰ َﻋـ
besøke denne personen. Så Hazrat Sayyiduna Isa اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮةُ َو
besøkte han og forklarte han ordren av Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞog formålet
med å komme til han. Da han hørte dette ble hans hjerte
opplyst med noor av Islam og han aksepterte Islam umiddelbart.
(Anees-ul-Waizeen, side 177)

Kjære islamske brødre! Ser dere ‘Rajabs bahar’? En vantro ble
belønnet med skatten av imaan på grunn av respekt for Rajab.
Så hvis en muslim respekterer Rajab-ul-Murajjab, vil han
utvilsomt få enorme belønninger.
Muslimer bør derfor vise stor respekt for måneden Rajab. Den
Hellige Qur’an forbyr også folk fra å skade seg selv (skade sin
imaan og akhira) i denne hellige måneden. I forklaring til verset
ۡ
ۡ
( ﻓﻶﻹ ﺗﻈﻠﻤ ۡﻮ ﻓ ۡﻴﻬﻦ ﻧﻔﺴﻜ ۡﻢengelsk oversettelse Kanzul-Imaan: ‘do not
wrong yourselves in those months’) er det sitert følgende i ‘Noor-ulIrfaan’: ‘Ikke begå synder, spesielt i disse fire hellige månedene,
fordi å synde i disse månedene er å torturere ens imaan og heller
ikke undertrykk og skade hverandre’. (Noor-ul-Irfaan side 306)

Belønninger for to år
ِ
Hazrat Sayyiduna Anas اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرberetter at den Hellige
ُ 4
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ sa: ‘Enhver som faster for 3 dager torsdag, fredag og lørdag - i de hellige månedene vil få skrevet
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belønninger for 2 års tilbedelse’ (Al-Mu’jam-ul-Awsat, bind 1, side 485,
Hadith 1789)

Kjære islamske brødre! Med hellige måneder, menes det her
de samme fire månedene, altså Dhul-Qa'dah, Dhul-Hijja,
Muharram-ul-Haraam og Rajab-ul-Murajjab. Hvis du faster på
disse tre dagene i en av de fire hellige månedene, vil اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
få belønninger lik tilbedelse for to år.

Lysende (noorani) fjell
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا% َﻋـet
En gang passerte Hazrat Sayyiduna Isa اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
ِ
ﻠ
ﻟـﺼ
fjell som strålte med lys (noor). Han اﻟـﺴ َﻼم
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـﻪ ا َّ ٰﻮة ُ َو% َﻋـsa til
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ: ‘Ya Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvelsigne dette fjellet med evnen til å
tale’. Fjellet begynte å tale og sa: ‘YaRooh-Allah اﻟـﺴ َﻼم
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪاﻟ َّـﺼﻠٰﻮةُ َو% َﻋـ,
ِ
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـﻪ ا% َﻋـsvarte: ‘Fortell meg
hva ønsker De?’. Han اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
din tilstand’. Fjellet sa: ‘En person bor inni meg’. Sayyiduna Isa
اﻟـﺴ َﻼم
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا% َﻋـsa til Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ: ‘Ya Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ, tillat meg
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
å se ham’. Fjellet åpnet seg umiddelbart og en meget vakker og
gudfryktig mann kom ut av det. Denne mannen sa: ‘Jeg er
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا% َﻋـ. Jeg
tilhenger av Hazrat Sayyiduna Musa اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
har bedt (gjort dua) til Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞat Han  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞholder meg i
َﺻ
live til tiden av Hans elskede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ , slik at jeg
َﺻ
kan få æren av å se Han اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ og være privilegert
َﺻ
ِ ُ ا َﻟْـﺤﻤ,
med å bli en del av Hans اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ Ummah. ـﺪ ﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ْ َ
jeg har vært opptatt med å tilbe Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfor 600 år i dette
َّ  ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا%ٰ  َﻋـspurte Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ:
fjellet. Hazrat Sayyiduna Isa اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮةُ َو
‘Ya Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞFinnes det noen som er nærmere deg enn
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denne gudfryktige mannen?’. Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsvarte: ‘Ya Isa (اﻟـﺴ َـﻼم
َّ !) َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ
Den som, fra ummah av Muhammad klarer å faste for èn enkel
dag i måneden Rajab, er nærmere meg enn denne personen.’
(Nuzha-tul-Majaalis, bind 1, side 208).

Måtte Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvise sin Barmhjertighet mot Dem. Og med
Deres velsignelser tilgi oss uten regnskap.
َۡ ّ
ٰ َ َ ٰ َ ُ
َ ۡ ٓ
@َ  ۡ>ِ َوا ِ?ٖ َو3 4َ 5 .ا
/(َ 8ۡ 7
ِ # ا:
ِ ِ ; ِ= ه ِ ا87ِ ا

Kunday i Rajab
På den 22. Rajab-ul-Murajjab pleier muslimer å lage kheer
(grøt) og puri (en type brød) som også er kalt «Kunday Shareef»
for Isal-e-Sawab til Hadhrat Sayyiduna Imam Ja’far Sadiq
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
ٰ َﷲ ﺗَﻌ
َ ْ  َر. Det er ingen grunn til å erklære dette som en synd
eller ulovlig. Når det er sagt så pleier noen kvinner å lese
«Historien om de 10 kvinnene» (Dus bibion ki kahani) og
«Historien om tre-kutteren» (Lakkar-hare ki kahani) etc. når de
lager Kunday Shareef, dette er ikke tillatt. Dette fordi disse to
historiene og «Historien om Janab-e-Sayyidah» er historier som
man har funnet på selv. I stedet bør man resitere Surah Yasin da
belønningen for å lese det er lik det å lese Koranen 10 ganger.
Det er også viktig å huske at det ikke er obligatorisk å servere
Khir (grøt) i «Kunday», den kan også serveres i annet spisestell.
Det er også lov å ta med den utenfor huset. Målet med Niyaz
og Fatiha er å gjøre Isal-e-Sawab. Å gjøre «Kunday» i Rajab er
også en måte å gjøre Isal-e-Sawab på. Isal-e-Sawab (altså det å
14
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sende belønninger) er bevist gjennom Koranen og Ahadith.
Isal-e-Sawab kan gjøres gjennom du’a og også gjennom det å
lage mat og lese Fatiha på den.

Følgesvennene (sahaba) pleide å gjøre Isal-e-Sawab i
syv dager
ِ ﲪ ُﺔ ا
Hadhrat Sayyiduna Jalal-ud-Suyuti Shafi’ ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرskriver at
Sahaba-e-Karam (følgesvennene) pleide å dele mat på vegne av
døde muslimer i syv dager. (Al-Hawi lil-Fatawa lis-Suyuti, bind 2, side 223)

En følgesvenn (sahabi) ga en hage i Sadaqah på vegne
av sin mor
ِ
Da moren til Hadhrat Sayyiduna Sa’d Bin ‘Ubadah اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨ ْ ُﻪ
َ َر
ُ 4
َﺻ
døde, kom han til Allahs Sendebud اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ og spurte:
َﺻ
«Ya Rasool Allah (O Allahs Sendebud) اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ min mor
døde uten at jeg var tilstede. Hvis jeg gjør noe sadaqah
(veldedighet) på vegne av henne, vil hun oppnå noe fordel for
dette? Allahs Sendebud  اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ%َّ  َﺻsvarte: «Ja» Følgesvennen
َﺻ
sa: «Da er De اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ vitne til at min hage er Sadaqah
(veldedighet) på vegne av min mor». (Sahih Bukhari, bind 2, side 241,

Hadith 2762)

Dette forteller oss at det å servere mat og gi bort en hage (sin
rikdom) er en måte å gjøre Isal-e-Sawab på. Kunday Shareef er
en måte å gjøre Isal-e-Sawab gjennom det å gi bort en del av
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اforteller at: ‘’Å lage mat og å
sin rikdom. Ala Hazrat ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
15
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dele det ut som veldedighet på vegne av døde muslimer for
Isal-e-Sawab er uten tvil tillatt og anbefalt. Det å lese Fatihah
på en slik mat med intensjon om Isal-e-Sawab er en annen
anbefalt handling. Ved å kombinere disse 2 handlingene (altså
dele ut mat og å lese Fatihah) øker godheten. (Fatawa Razawiyyah,
bind 9, side 595)

Enhver muslim bør gjøre Isal-e-Sawab av alle sine gode
handlinger (Amal-e-saleh) til alle muslimer, levende og døde,
َّ ٰ ﻧَﺒِـﻴِّـﻨَﺎ َو َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ ا% َﻋـtil alle muslimer som
(fra Sayyiduna Adam اﻟـﺴ َﻼم
َّ ﻟـﺼﻠٰﻮة ُ َو
kommer til og med dommens dag). Belønningen vil nå enhver
muslim og den som gjør Isal-e-Sawab vil få lik belønning som
de han gjorde Isal-e-Sawab for. (Fatawa Razawiyyah bind 9, side 617)
Isal-e-Sawab bør gjøres med gode intensjoner og ikke for å vise
seg fram, og heller ikke for å motta penger, ellers vil det hverken
være Sawab eller Isal-e-Sawab. Altså når man ikke får Sawab
(belønning), kan man følgelig heller ikke gjøre Isal-e-Sawab
(sende belønning videre til andre). (Mahuzaz Bahar-e-Shariat, bind 1,
side 1201 og bind 3, side 643)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 * 3 4َ 5 .ا
/(َ

ََ ۡ' َ
َۡ *
-ۡ ِ ,)ا
ا+ (

Hva hvis 22. Rajab-ul-Murajjab ikke er dagen for
dødsfallet
Waswasa (ond visking): Det sies at den 22. Rajab-ul-Murajjab
ikke er datoen (Yaum-e-Visal) for når Sayyiduna Imam Ja’far
16
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Sadiq ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْﻪ
َ ْ  َر, men at den riktige datoen er 15. Rajab-ulMurajjab og man bør derfor ikke arrangere Kunday den 22.
Rajab-ul-Murrajjab. (Shawahid-un-Nabuwaah, side 245)

Svar på waswasa: Selv om det er ikhtilaf (uenighet) om datoen
ِ ﲪ ُﺔ ا
for når Sayyiduna Imam Ja’far Sadiq ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرforlot verden,
og selv om det ikke var den 22. Rajab-ul-Murrajjab har det
vært en tradisjon hos muslimer å arrangere Kunday for Isal-eِ  ر ْﲪَ ُﺔ اpå den 22. Rajab-ulSawab til Imam Ja’far Sadiq ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ
Murajjab. Det er i tillegg å tillatt å gjøre Isal-e-Sawal en hvilken
som helst dag i løpet av året, derfor finnes det ingen grunnlag
for å erklære Kunday som ikke-tillatt. Det er faktisk en falsk
anklage å gjøre så, og de som anklager bør lese vers 87 i Surah
Al-Maidah og ta lærdom fra det:

ۤ
ٰ
ٰ
(  ۡﻢ وﻵﻹ ﺗ ۡﻌﺘﺪ ۡوkl B1ﺮ ﻣ ۡﻮ ﻃﻴ ٰﺒﺖ ﻣﺎ ﺣﻞ ﷲef  ۡﻮ ﻵﻹdH ﻳﺎ ﻳﻬﺎ ﻟﺬﻳۡﻦb
ٰ
ۡ
﴾٨٧﴿ ﺐ ﻟﻤ ۡﻌﺘﺪﻳۡﻦem  ﻵﻹB1ن ﷲ
O People who Believe! Do not forbid the pure things, which Allah
has made lawful for you, and do not cross the limits; indeed Allah
dislikes the transgressors.
[Kanz-ul-Īmān (Translation of Quran)] Sūraĥ Al-Maidah, verse 87)

Å sette av en bestemt dato for en spesiell begivenhet
Waswasa (ond visking): Hvorfor har datoer som den 3. og den
40. dagen etter ens død, den 12. Rabi-un-Nur, 11. Rabi-ulGhaus etc. blitt satt av til Isal-e-Sawab.
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Svar: Når det kommer til Sharia, er det verken nødvendig
eller til noe skade å sette av en bestemt dato eller periode for
Isal-e-Sawab. Det å sette en spesiell dato kan deles i 2 typer:
1.

Shar’i: Hvor Shari’ah spesifiserer en bestemt dato for en
hendelse; f.eks. Hajj, Qurbani etc.

2.

‘Urfi: Hvor Shari’ah ikke har spesifisert en bestemt dato,
men folk kan sette av en dato slik at det er lettere for dem
selv og andre å planlegge og å huske. Et eksempel på dette
er Jama’at-tidene (for bønn) som finnes i moskeen. Før i
tiden var det ikke vanlig å fastsette en tid for Jam’at
(fellesbønn). Derimot når folk var samlet begynte Jam’at
(fellesbønnen).

َﺻ
Faktisk så har selv den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ fastsatt
en tid for ulike anledninger, og tilsvarende praksis finner vi
også i livene til følgesvennene (Sahaba)  َﻋـﻠَﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮانog våre
fromme forfedre.

1.

َﺻ
Den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ planla besøket (av
de hellige gravene) til martyrene av Uhud i siste del av
året. (Dur-re-Mansur, bind 4, side 640)

2.

َﺻ
Den Elskede og Velsignede Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ
pleide å besøke Masjid-e-Quba på lørdager. (Sahih Muslim,

side 724, Hadith 1399)

3.

ِ
Sayyiduna Siddiq Akbar اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsatte av morgenen og
ُ 4
kvelden til religiøs rådgivning (mashawarat). (Sahih Bukhari,

bind 1, side 180, Hadith 476)
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4.

ِ
Sayyiduna Abdullah bin Mas’ud اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرsatte av torsdager
ُ 4
for å holde prekener. (Sahih Bukhari, bind 1, side 42, Hadith 70)

5.

De lærde i Islam satte av onsdager for oppstart av ny
leksjon. (Ta’lim-ul-Muta’allim, side 72) (Fatawa Razawiyyah, bind 9,
side 585-586)

Et brev fra ‘Attar

﷽
Virvlende rundt den hellige Kabah, kyssende den vakre Grønne
Kuppel (Ghumbad-e-Khazra), ladet med velsignelser av de som
faster i Rajab, Shaban og Ramadhan, dette er Salam fra Sag-eMadinah Muhammad Ilyas Attar Qadri Razvi til alle islamske
brødre, islamske søstre, lærere og studenter av Madrassa-tulMadinah og Jamia-tul-Madinah.

ُّ ٰ َ َۡ َ ٰۡ ّ َ
َُۡ َ َ ۡ ُ َۡ َ ُ َ َ
ُ ۡ َۡ َ ُ َ َ َ َ
 َ ٍلP
ِ ِ ر.ِ 0 )>ٗ◌ اBM&Lِ و. اK  ورJ "مI ا
ِ * 8ِ 4Nب ا
ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ُ ـﺤ ْﻤ
َ ْ !ا َﻟ

Enda en gang er gledens dager på vei. Den hellige
måneden Rajab-ul-Murrajab er i ferd med å starte. Denne
hellige måneden er for å så frøen av tilbedelse, Sha'baan-ulMu’azzam er måneden for å vanne frøen med tårer av anger og
Ramzan-ul-Mubarak er måneden for å høste avlingen av
velsignelser.
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Viktigheten av å faste de tre første dagene i Rajab
O dere som verdsetter Rajab-ul-Murajjab! Så lenge det ikke er
til hinder for undervisning/læring, jobbing, og foreldre heller
ikke nekter dere å faste, så gjør dere klar umiddelbart for å
faste kontinuerlig i tre måneder eller så mange dager dere
klarer å faste.
Gjennomfør også Qufl-e-Madinah av magen ved å spise mindre
ved Sehri og Iftar. Måtte velsignelser av fastene råde i alle hjem
og mine samtlige Madrassa-tul-Madinah og Jamia-tul-Madinah.
Så la oss sette i gang med å faste allerede fra første dagen i
Rajab-ul-Murajjab!
Hva kan sies om velsignelsene av de tre første fastene i Rajab!
ِ
Hazrat Sayyiduna Abdullah ibn Abbas  اﷲُ ﺗَﻌَﺎ ٰﱃ َﻋﻨ ْ ُﻬ َﻤﺎ4
َ  َرberetter at
َﺻ
den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ sa: ‘Faste på den første
dagen av Rajab er kaffarah (soning) for tre år, faste på den andre
dagen er kaffarah for to år, faste på den tredje dagen er kaffarah
for ett år og så er faste på hver gjenværende dag kaffarah for en
måned’. (Al-Jami’-us-Gaghir, side 311, Hadith 5051, Fadhail Shahr-eRajab, lil-Khallal side 7)

Nafli faster (frivillige faster) bringer med seg mange velsignelser.
I den sammenheng presenteres to ahadith:

1. Engler ber om tilgivelse
ِ
Sayidatuna Umm-e-Ummarah اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرberetter, “Da den
ُ 4
%َّ ﺻ
den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
َ besøkte mitt hjem
ُ
َﺻ
serverte jeg mat til Den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ . Han
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َﺻ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ %ّ َ

sa til meg: “Spis du også”. Jeg svarte at jeg
َﺻ
faster. Så sa Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ “Så lenge det spises mat
foran den fastende, ber englene om tilgivelse for han” (Sunan-utTirmizi, bind 2,side 205, Hadith 785)

2. Knoklene til den fastende person lovpriser Allah
ِ
Hazrat Sayiduna Bilal اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرkom til den Velsignede Profeten
ُ 4
َﺻ
َﺻ
َ ِٖ ِ
ﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ %ّ َ mens Profeten ﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢ
ُ %ّ َ spiste frokost.
ِ
ِ
َ
ﺻ
Den Noble Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ sa: “O Bilal! Spis frokost”.
ِ
ِٖ ِ
Sayiduna Bilal  اﷲُ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ4
ٰ َ اﷲُ ﺗَﻌ%َّ ﺻ
َ !
َ  َرsa: “Ya RasulAllah ﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ِ
ِ
َ
ٖ
ﺻ
َ
ﻢ
ﻠ
ﺳ
و
ﻪ
ﻟ
ا
و
ﻪ
ﻴ
ﻠ
)
ﺎﱃ
ﻌ
ﺗ
اﷲ
%
ّ
ٰ
ّ
Jeg faster”. Den Hellige Profeten َ َ َ ْ َ َ ٰ َ َ ُ َ sa: “Vi spiser
vår føde, mens Bilal sin næring øker i Jannah. O Bilal! Er du
klar over at så lenge det spises noe foran en fastende person,
så lovpriser knoklene hans Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞog engler ber for
vedkommende” (Shu’abul Iman, bind 3, side 297, Hadith 3586)

Den kjente mufassir (eksegeseren) av den Hellige Koranen,
ِ ﲪ ُﺔ ا
Mufti Ahmad Yaar Khan ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرsier at: Dette er bevis på at
hvis en person kommer mens du spiser så er det sunnah å tilby
vedkommende om å spise. Men forutsetningen er at dette
tilbudet gis helhjertelig og ikke overfladisk. Den som blir
invitert bør heller ikke lyve ved å si at han/hun ikke har lyst til å
spise. I stedet, hvis vedkommende ikke føler for å spise eller ser
at det er lite mat bør han/hun heller si BarakAllah (dvs måtte
Allah gi velsignelser). Vi får også vite at man ikke bør skjule sine
َﺻ
ibadaat (tilbedelse) fra Den Hellige Profeten اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ , men
َﺻ
heller avdekke disse slik at Den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ
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blir vitne for disse på Dommedagen. Å avdekke sine handlinger
َﺻ
til Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠ َﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ faller ikke i kategorien av riyah
(brauting) Det som ble sagt ved å høre om fasten til Sayyiduna
ِ
Bilal اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرhar følgende forklaring: Vi spiser vår føde for i
ُ 4
ِ
dag her, mens Bilal اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
َ  َرvil til gjengjeld spise sin føde i
ُ 4
Jannah og denne gjengjeldelsen vil både være bedre i kvalitet
og større i kvantitet.
Denne hadith er klar i sitt budskap. Uten tvil hvert enkelt
knokkel og ledd, til og med hver eneste blodåre til den fastende
personen lovpriser Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞpå det tidspunktet. Den fastende
َﺻ
er ikke klar over dette, mens Den Elskede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ )َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ
lytter til det. (Mirat-ul-Manaji; bind 3, side 202) Selv om du har
studert tidligere, så les begge heftene
1. Kafan ki Wapsi (Retur av liksvøpet) som omhandler Rajab og
َﺻ
2. Aqa اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ %ّ َ ka mahina (Profetens måned)). Dessuten,
hvert år i måneden Shaban-ul-Muazzam, absolutt les kapitlet
“Faizan-e-Ramzaan” i bind 1 i Faizan-e-Sunnat. Hvis mulig
del ut 127 eller 27 hefter i forbindelse med Eid-Miraj-un-Nabi
(saw), eller del ut “Faizan-e-Ramzaan” i forhold til din kapasitet
og tjen enorm Sawab (belønning). Videre ber jeg alle islamske
brødre, og spesielt til samtlige qari sahiban, lærere, administratorer
(nazmin) og studenter av Jamia-tul-Madinah og Madaris-ulMadinah om at det er en Madani anmodning om at vennligst
(mens jeg lever og etter min bortgang) delta i å samle Zakah,
Fitrah, skinn til de ofrende dyrene og andre donasjoner med full
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motivasjon. (Islamske søstre bør motivere andre islamske søstre
og deres mehram til å donere). Jeg sverger ved Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞat jeg
føler meg så glad når jeg hører om de lærerne og studentene
som tilbringer den hellige måneden Ramzan-ul-Mubarik i Jamiah
og overholder deres ansvar med å samle inn donasjoner etter
retningslinjer gitt av sin Majlis fremfor ønske om å reise til sine
hjem. De studenter og lærere som uten noen gyldig grunn, bare
viser latskap og er uinteresserte får hjertet mitt til å gråte.
Spesiell Madani blomst: Det er fardh (obligatorisk) for alle
islamske brødre og islamske søstre som ønsker å samle inn
donasjoner å lære seg de nødvendige regler for donasjoner
(chanda). Det understrekes ovenfor enhver om at selv om De
har lest det før, så studer på nytt boka “Chanday ke bare me
Suwal Jawab” (Spørsmål og svar om chanda/donasjoner)
bestående av 107 sider, utgitt av Maktaba-tul-Madinah, Dawat-eIslami.
Oh Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvær tilfreds for alltid med de som gleder mitt
hjerte ved å samle inn donasjoner (chanda) i Ramadhan-ulMubarak og “skinnet” til de ofrende dyrene på Eid-ul-Adha, og
på grunn av dem bli også tilfreds med meg (lederen av
synderne) for evig. De islamske brødre og søstre som (så lenge
det ikke er et gyldig unntak) faster for 3 måneder hvert år og
årlig leser eller lytter til bøkene “Kafan ki Wapsi” (Retur av
Liksvøpet) i Jamah-dul-Ukhra, “Aqa(saw) ka Mahina” i Rajab-ulMurajjab og “Faizan-e-Ramzan” i Ramzan-ul-Mubarak
(komplett), Oh Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞVelsign meg og dem med godheter i
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det verdslige liv og i det neste liv (akhira), tilgi oss uten regnskap
َﺻ
og samle oss i nabolaget til Din Elskede Sendebud اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ)َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَﻢ
ُ %ّ َ
i Jannah-tul-Firdous.

Feiring av Miraaj-un-Nabi
Islamske brødre bør delta (fra start til slutt) i Ijtima-e-Zikr’o’Naat
arrangert av Dawat-e-Islami natt til den 27. Rajab-ul-Murajjab,
i forbindelse med feiringen av Miraj-un-Nabi. I tillegg bør de
faste den 27. Rajab Shareef og gjøre seg fortjent til belønning
for faster av 60 måneder.

Madani blomst for å beskytte øynene
Etter hver av de 5 obligatoriske salah, legg din høyre hånd på
ُۡ ُ َ
pannen og les «ر+ـR  » ـ11 ganger i ett åndedrag, deretter blås på
alle fingrene og stryk over dine øyner.  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞdet vil
beskytte deg fra blindhet, synssvekkelse og alle øyerelaterte
sykdommer. Med velsignelsene av Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞkan man også bli
lindret fra blindhet.

Madani anmodning
Vennligst les dette brevet hvert år på den siste torsdagen i hver
måned i Juma dul Ukhra i den ukentlige Sunnah-inspirerte
Ijtima/Jamia-tul-Madinah/Madarisuul-Madinah. (Islamske søstre
kan foreta nødvendige endringer)
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