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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# ِل وا%&ـ ذا ا
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-Mustaṭraf, bind 1, side 40)

(Les Salat Alan-Nabi

en gang før og etter Du’a)
ii

Innholdsfortegnelse

101 MADANI BLOMSTER ............................... 1
Fortreffeligheten av Durood Sharif ....................................................................... 1
11 Madani blomster for å hilse (Salam) på en Muslim ..................................... 2
14 Madani blomster for å håndhilse ...................................................................... 5
12 Madani blomster for hvordan holde en samtale............................................ 7
17 Madani blomster når man nyser.................................................................... 10
9 Madani blomster når man klipper negler ...................................................... 13
7 Madani blomster for å ta på sko ....................................................................... 15
Å entre og å forlate sin bopel: 12 Madani blomster ........................................ 18
Å ta på kohl i øynene: 4 Madani blomster ........................................................ 21
15 Madani blomster for å sove og stå opp ......................................................... 23

iii

ٰ
ۡ
ۡ
ۡ
ۡ
ٰ
ٰ
ﻟـﺤ ۡـﻤـﺪ ﻟـﻠـﻪ رب ﻟ ٰـﻌـﻠـﻤ و ﻟـﺼـﻠـﻮة و ﻟـﺴـﻶﻹم ﻋـ ﺳـﻴـﺪ ﻟـﻤ ۡـﺮﺳـﻠـ
ٰ
ٰ
ٰ ۡ
ۡ ﻣـﺎﺑ
ۡ ـﻄﻦ ﻟـﺮﺟ ۡ*)( ﺑ
()*ـﺴﻢ ﻟـﻠـﻪ ﻟـﺮ ۡﺣ ٰـﻤﻦ ﻟـﺮﺣ ۡـ
ــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋ ۡـﻮذ ﺑـﺎﻟـﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻟـﺸـﻴ
ۡ

101 Madani Blomster
Uansett hva shaytan gjør for å forhindre deg fra å lese dette heftet, bør
du lese heftet i sin helhet. Du vil  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞlære mange sunnah av
َﺻ
den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

Fortreffeligheten av Durood Sharif
Den Hellige, Noble, Barmhjertige, Profeten Muhammad
har sagt: «På Dommens dag vil det ikke være
noen skygge utenom skyggen til Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsin Trone, og tre slags
mennesker vil være under Tronens skygge». Han َﺻ َّ* اﷲُﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

َﺻ
ﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ *ّ َ

َﺻ
ble spurt: «Ya Rasool Allah اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ , hvem vil de være?».
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ svarte:

1.

Den som befrir bekymringen til en av mine etterfølgere .

2.

Den som gjenoppliver min Sunnah.

3.

Og den som veldig ofte resiterer durood sharif på meg
(sender fred og velsignelser på meg)» (Al-Badr-us-Saafirah
Fil-Umur-il-Akhirah lissuyyuti, s. 131, Hadith 366)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ
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Lederen av alle Profeter, Velsignelsen for begge verdener, Den
َﺻ
Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ sin velsignede utsagn er:
«Enhver som elsker min sunnah elsker meg, og enhver som
elsker meg vil være sammen med meg i Jannah» (Mishkat-ulMasaabih, s. 55, bind. 1, Hadith 175)

Sina tayri sunnat ka Madinah banay Aaqa
Jannat mayn parosi mujhay tum apna banana

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
/ۡ ِ ,'ا
 )ا+

Under følger en rekke Madani blomster. Ikke alle er Ahadith
(sunnah), noen er sedvanen til våre fromme forfedre (ulama)
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨ ْ ُﻪ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
َ  َرi islam. Husk! Det er ikke tillatt å kalle en handling
ُ ,
َﺻ
for «Sunnah til Profeten /اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ » så lenge man ikke er
sikker på det.

11 Madani blomster for å hilse (Salam) på en Muslim
1.

Det er Sunnah å gjøre salam (hilse med fred) når man møter
en muslim.

2.

Her er en oppsummering av side 102, bind 16 i boka
Bahar-e-shariat utgitt av Maktaba-tul-Madinah: «Når man
gjør salam på en person bør man ha intensjon om at
vedkommende sin eiendom, ære og omdømme er i min
beskyttelse, og jeg finner det haram (ulovlig) å krenke
vedkommende sine rettigheter»
2

101 Madani Blomster

3.

Det er belønningsverdig (thawab) å hilse salam hver gang
man møtes i løpet av en dag, også når man har forlatt
værelset og kommer inn igjen.

4.

Det er Sunnah å gjøre salam først.

5.

Den som gjør salam først er nærmest Allah َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

6.

Vår Elskede og Kjære Profet  َﺻ َّ* اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢhar sagt: «Den
som gjør salam først er fri fra arroganse» (Shu'aabul Iman, s. 433
v. 6)

7.

Det sendes 90 velsignelser på den som gjør salam først og
10 velsignelser på den som svarer.

8.

Man blir belønnet med 10 gode gjerninger når man sier

ُ ۡ
ُ ََ َ َ
6ۡ  ُم%7 ا, 20 hvis man tilføyer - ا8َ  َو َرog 30 hvis man også
َ
og
til salam,
tilføyer 9ُ:;!َ <َ  َو. Enkelte tilføyer

noe som er feil å gjøre. Noen uvitende tilføyer til og med
ord som: «dine barn er våre tjenere», noe som absolutt ikke
er tillatt. Imam-e-Ahle Sunnat Ala Hazrat Imam Ahmad
ِ ﲪ ُﺔ ا
Raza Khan ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرskriver følgende i Fatawa-Razaviyah

ُ ََ ُ َ َ
på side 409, bind 22: «Man bør idet minste si 6ۡ م%7 ا.

َُۡ
Det er bedre å tilføye - ا8  َو َرog det beste er å også tilføye

ُ َ
9:;!َ <َ  َوmen tilføyelser utover dette er ikke riktig. Den som

besvarer må si minst si det samme, men det er bedre, for
3
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ُ ََ ُ َ َ
eksempel hvis man blir møtt med 6ۡ م%7  اå svare med

َ
َُۡ
ُ ََ
ِ- ا8  ُم َو َر%7  ُ ا6ۡ  َوog hvis man blir møtt med
ََ َ َ
ُ ۡ
َََُۡ ُ َ
ُ ََ َ َ
ُ ُ َۡ َ َ
- ا8َ  ۡ َو َر6ۡ  ُم%7  اsvare med ◌9:
ٗ ;!< ِ و- ا8 م ور%7  ا6 و. Hvis
ََ َ َ
َََُۡ ُ َ
ُ ُ َۡ َ َ
man blir møtt med 9:
ٗ◌ ;!<ِ و- ا8 م ور%7  ا6  وbør man svare

med de samme ordene og ikke tilføye noe mer. Og Allah
best. (Fatawa Razaviyyah (Jadeed), s. 409 v. 22)

 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvet

9.

ََََ
ََُۡ َ ُ َ
ُ ُ َۡ َ َ
Den som besvarer salam med 9:
ٗ◌ ;!<ِ و- ا8 م ور%7  ا6 وvil
dermed oppnå 30 gode gjerninger.

10. Det er wajib (nødvendig) å besvare salam umiddelbart, og
med høyt nok stemme slik at vedkommende som gjør
salam kan høre det.
11. Lær den korrekte uttalelsen av å gjøre salam. Feil uttalelse
kan endre meningen av ordet. La oss nå øve på den korrekte
ََ
َ
ُ ََ ُ َ َ
ُ
۔ ُم۔(۔%>َ  ۡ )ا ۡس۔6ۡ
uttalelsen av salam. Først skal jeg si ( ۡ ?
م%7 ا
og dere repetere: Så sier jeg hvordan man skal svare
َ
ُ ََ
َ َ ُ َ
ۡ Cُ  ُ ۔A
ۡ َ ع۔
(م%>َ ۔B
م )و۔%7  ُ ا6ۡ  َوog dere repeterer etter meg
َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312
sider og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge
bøkene er tilgjengelig hos Maktaba-tul-Madina (på urdu). En
unik måte å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine
َﺻ
Madani Qafilah sammen med elskere av Profeten اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

4
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Sikhnay sunnatayn Qafilay mayn chalo
Lutnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Hon gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Pao gay barkatayn Qafilay mayn chalo

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
/ۡ ِ ,'ا
 )ا+

14 Madani Blomster for å håndhilse
1.

Det er Sunnah å bruke begge hender for å håndhilse
(musafha) når man møter en muslim og gjør salam.

2.

Man bør også gjøre salam når man forlater. Man kan også
håndhilse, men bør i det minste gjøre salam.

3.

َﺻ
Vår Kjære Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ sitt utsagn er: «Når to
muslimer møter hverandre, håndhilser (gjør musafha) og

Nåde over
dem 100 ganger, 99 av dette er til den som er mest
imøtekommende og hyggelig». (Al-Mu'ujam-al-Awsat li-

spør hvordan de har det, sender Allah

 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsin

tabbarani; s. 380 v. 5 Hadith 7.672)

4.

Når to venner møtes, håndhilser og resiterer Durood sharif
َﺻ
på Profeten اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ så blir deres synder fra fortiden
og fremtiden tilgitt før de forlater hverandre. (Shu’ab-ulIman, s.451, vol.6, hadith 12.454)
5
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5.

Når man håndhilser, bør man hvis mulig, etter å ha resitert
Durood sharif også lese denne dua:

ۡ
 ۡﻢ12 ﻟﻨﺎ و45 ﷲ78ﻳﻐ
(betydning: Måtte Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞtilgi oss og dere).

6.

Du’a som to muslimer gjør mens de håndhilser vil
ﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
َ  اِ ْنbli akseptert og begge vil  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbli
tilgitt før de tar hendene til seg. (Musnad Imam Ahmed bin Hanbal,
s. 286, bind. 4, Hadith 12454)

7.

Å håndhilse fjerner hat og fiendtlighet.

8.

َﺻ
Den Vakre Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ har sagt: «Når en muslimsk
bror håndhilser på en annen muslimsk bror, og det ikke er

tilgi begges
tidligere synder før hendene adskilles. Og når en ser
på sin muslimske bror med kjærlighet, og det ikke er hat
i hjertet, vil begges tidligere synder bli tilgitt før han
vender blikket». (Kanz-ul-‘Ummal, s. 57, bind. 9)

hat i hjertet for den andre, så vil Allah

9.

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

Man kan håndhilse hver gang man møtes.

10. Å bruke en hånd når man håndhilser er ikke Sunnah. Riktig
metode etter Sunnah er å bruke begge hender.
11. Enkelte berører bare fingrene og ikke hele hånda. Dette er
ikke Sunnah.
6
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12. Det er makruh (mislikt) å kysse sin egen hånd etter å ha
håndhilst. De som har en slik vane bør vende seg fra dette.
(Bahar-e-Shari'ah, s. 115 bind. 16)

13. Hvis man blir tiltrukket ved å håndhilse på en Amrad
(attraktiv gutt) så er det ikke tillatt å håndhilse på han.
Dessuten er det også ghunah (synd) å se på en Amrad hvis
man blir tiltrukket av dette. (Durr-e-Mukhtar, s.98, bind. 2)
14. Sunnah måten av å håndhilse er at håndflatene møtes. Det
skal ikke være noe imellom håndflatene, slik som lommetørkle
og annet. (Bahar-e-Shari'ah, s. 98, bind. 16)

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
/ۡ ِ ,'ا
 )ا+

َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312 sider
og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge bøkene
er tilgjengelig hos Maktaba-tul-Madina (på urdu). En unik måte
å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine Madani
َﺻ
Qafilah sammen med elskere av Profeten اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

12 Madani Blomster for hvordan holde en samtale
1.

Snakk smilende og høflig.

2.

Med intensjon om å glede en muslims hjerte, bør man tale
vennlig til barn og respektfullt til enhver voksen. اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
man vil både få belønning fra Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞog samtidig være
respektert hos dem man snakker med.
7

101 Madani Blomster

3.

Det er ikke Sunnah å skrike og rope når man taler, slik
venner nå for tiden ofte gjør når de taler til hverandre.

4.

Man bør, med gode intensjoner, tale vennlig og respektfullt
til selv et nyfødt barn. Dette vil  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞbåde forbedre
ens manerer og barnet vil også lære gode manerer.

5.

Under en samtale bør man absolutt unngå å ta på sine private
deler, fjerne urenhet fra kroppen med fingrene, gjentagende
berøre nesen, putte fingeren i ører eller nesen eller spytte etc.
Dette er ikke gode manerer og folk blir irritert av slikt.

6.

Man bør lytte med konsentrasjon så lenge den andre personen
taler. Det er imot Sunnah å ta ordet ved å avbryte en som
taler.

7.

Le ikke høylytt under en samtale, eller for den saks skyld
på hvilket som helst tidspunkt. Den Hellige Profeten
َﺻ
ﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ *ّ َ lo aldri høylytt.

8.

En som snakker mye og ler ofte høylytt mister respekt.

9.

Kilden til fred i våre hjerter og sinn, Den Mest Generøse og
َﺻ
Kjærlige Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ har uttalt: «Når du ser en
person som er velsignet med manglende interesse i det
verdslige, og som snakker sparsomt (unngår unødvendig
snakk), så opphold deg i hans nærhet og selskap, da
Visdom (hikmah) gis til ham» (Sunan Ibn-e-Majah, s. 422, bind. 4,
Hadith 4101)
8
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َﺻ
10. Den Elskede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ har sagt: «Den som er
stille har oppnådd tilgivelse» (Jam’i Tirmizi, s. 225, bind. 4,

Hadith 2509)

I Mir’a-tul-Manajih kan man lese at Hujja-tul-Islam Sayyiduna
ِ  ر ْﲪَ ُﺔ اsier at det finnes fire
Imam Muhammad Ghazali ﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ
َ
typer av samtaler:
(a)

Rent skadelig (khalis muzir)

(b)

Rent fordelaktig (khalis mufeed)

(c)

Både skadelig og fordelaktig (muzir eller mufeed)

(d)

Hverken skadelig eller fordelaktig.

Det er nødvendig å beskytte seg fra rent skadelige samtaler
(khalis muzir), rent fordelaktige samtaler (khalis mufeed) bør
man absolutt føre. Samtaler som tilhører under 3.kategori bør man
vise forsiktighet med og helst unngå dem. Samtaler som hører
under kategori 4 er å sløse tid. Det er vanskelig å gjøre forskjell på
disse samtalene, derfor er det best å være stille. (Mir’at-ul-Manajih
s. 464, vol. 6)

11. Det bør være et oppriktig formål med samtalen. Tal alltid
til folk ut fra deres nivå av visdom og psyke.
12. Unngå alltid avskyelig og uanstendig tale (umoralsk).
Avstå fra å banne. Husk at uten sharias tillatelse er det haram
9
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(strengt forbudt) å forbanne en Muslim. Den Elskede Profeten
َﺻ
ﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ *ّ َ har sagt: «Jannah er haram for den som
bruker umoralsk tale». (Kitab-ul-Damt, s. 204, b. 7, Hadith 325)
َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312
sider og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge
bøkene er tilgjengelig hos Maktaba-tul-Madina (på urdu). En
unik måte å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine
َﺻ
Madani Qafilah sammen med elskere av Profeten اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

17 Madani Blomster når man nyser
1.

Den Hellige Profeten  َﺻ َّ* اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢhar uttalt at: «Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞliker nysing og misliker gjesp» (Sahih Bukhari, s. 163,
b. 4, hadith 6226)

2.

َﺻ
Den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ har sagt at: «Når en

ُ َ ۡ َا
َۡ َٰۡ
av dere nyser og sier: ‘-ِ 0 ۡ '
’, sier englene Fِ 4E َر *ب ا. Og hvis
َۡ َٰۡ

han (den som nyser) også sier F ِ 4E َر *ب ا, sier englene:
«Måtte Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvelsigne deg med sin Nåde». (Mu’jam

Kabir, s. 358, bind 11, hadith 12284)

3.

Senk ditt hode, dekk din munn og nys lavt. Å nyse høyt er
hamaqat (dårlig handling). (Rad-dul-Muhtar, s. 308, bind 11,
hadith 12284)

10
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4.

ۡ َ

ُ َ ا
En bør si -ِ 0 ۡ '
når man har nyst. Det er bedre å si
َٰ
َ ۡ َ 4ٰ Eب ۡا
ُ ۡ َۡ َ
َ ُّ (
ّ َ
َ ۡ َ ا. [Det er berettet i
F
ِ-ِ 0ُ ۡ '
ِ
ِ ِ ر-ِ 0 ' اeller  لH
ِ

Khazain-ul-Irfan, på side 3 med henvisning til Tahtavi, at
det er Sunnah Muakkadah (vektlagt sunnah) å lovprise Allah
 َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnår man nyser].
5.

Det er wajib (nødvendig) for den som hører en person
َ َُ

nyse å svare umiddelbart med - َ ۡ! ا. Svaret må være
såpass høyt at den som nøs kan høre han. (Bahar-e-Shari’at,
s. 119, b. 16).

6.

ُ ََ ََ ُ ُ ۡ َ
Som svar på dette bør den som nyser si: ۡ 6
E وL -ِ! اIJK. (Måtte
ُ َ َ ُ ۡ ُ َ ُ
ُ
tilgi oss og deg) eller ۡ 6
E M ِ N  و- ُ ا6ۡ 0ِ ۡ Kَ .
(Måtte Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞveilede degog forbedre din tilstand).

Allah

َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

(Fatawa Alamgiri, s. 326, b. 5)

َ

ُّ

َٰ

ُ

ۡ َ

7.

َۡ
Enhver som sier:  لH
ِ ( ِ-ِ 0 ' اetter å ha nyst og gnir
sin tunge på alle tennene sine vil være beskyttet mot ulike
type tannsykdommer. (Mirat-ul-Manajih, s 396, b. 6)

8.

Hazrat Sayyiduna Ali-ul-Murtada

ِ
ﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
ٰ َ  اﷲُ ﺗَﻌ,
َ َر

sa at: “Den

َٰ
َ ُّ (
َ ۡ َ  اetter å ha nyst, hans øre og kjeve
ِ-ِ 0ُ ۡ '
som sier  لH
ِ

vil aldri gjøre vondt. (Mira-tul Manajih, s. 396, b. 6)
9.

Den som nyser bør lovprise Allah (for eksempel si:

َ ۡ َ 4ٰ Eب ۡا
ُ ۡ َۡ َ
ّ َ
F
ِ
ِ ِ ر-ِ 0 ' )اsåpass høyt at andre kan høre det og

dermed kunne svare på det. (Mirqat-ul-Mafatih, s 499, b. 8,
hadith: 4539)
11
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10. Det er kun wajib (nødvendig) å svare første gang en person
nyser og lovpriser Allah. Hvis en person også sier
َ ۡ َ 4ٰ Eب ۡا
ُ ۡ َۡ َ
ّ َ
F
ِ
ِ ِ ر-ِ 0 ' اpå sin andre nys er det ikke wajib, men
derimot mustahab (anbefalt) å svare. (Fatawa-Alamgiri, s. 326,
bind 5)

11. Det er kun wajib (nødvendig) å svare dersom personen
ُ َ ۡ َا
som nyser sier -ِ 0 ۡ '
. (Bahar-e-Shariat, s. 120, b. 16)

12. Man bør ikke svare dersom en person nyser under en
khutba. (Fatawa Qadi Khan, s. 377, b. 16)
13. Dersom det er mange islamske brødre som er til stede og
kun noen få svarer, vil det være tilstrekkelig for alle. Det
er likevel bedre at alle svarer. (Radd-ul-Muhtar, s. 684, bind 9)
14. Dersom en person som befinner seg på den andre siden av

َ ۡ َ ٰ ۡ ّ ِ َر-ِ 0ُ ۡ '
َ ۡ َ ا, bør den som hører
veggen nyser og sier F ِ 4Eب ا
ِ
svare. (Radd-ul-Muhtar, s 684, bind 9)

15. Dersom en person nyser under Salah (bønn), bør han
ُ َ ۡ َا
forbli stille (altså ikke si -ِ 0 ۡ '
). Og dersom han likevel
ُ

ۡ َ

َ  اvil hans Salah (bønn) fortsatt være gyldig.
sier -ِ 0 ۡ '
Man bør (dersom man ikke gjorde det underveis bønnen),
ُ َ ۡ َا
si -ِ 0 ۡ '
etter at man er ferdig med å be. (Fatawa Alamgiri,
s. 98, bind 1)
12
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َۡ َٰۡ

ُ ۡ َ

ّ َ
َۡ
16. Dersom du underveis din Salah (bønn) sier Fِ 4Eب ا
ِ  ِ ر-ِ 0 'ا
med den intensjon om å svare på en som nøs, vil dette
føre til at din Salah blir ugyldig. (Fatawa Alamgiri s. 98, bind 1)
َ ۡ

ۡ َ

َۡ ٰ
ُ َۡ
ّ َ
17. Hvis en ikke-muslim sier F ِ 4Eب ا
ِ ِ ر-ِ 0 ' اetter å ha nyst,
ُ َ ۡ 0ِ ۡ Kَ (Måtte Allah veilede deg).
bør man svare med å si: -ا
(Radd-ul-Muhtar, s. 684, bind 9)
َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312
sider og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge
bøkene er tilgjengelig hos Maktba-tul Madina (på urdu). En
unik måte å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine
َﺻ
Madni Qafilah sammen med elskere av Profeten اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
/ۡ ِ ,'ا
 )ا+

9 Madani Blomster når man klipper negler
1.

Det er mustahab (anbefalt) å klippe neglene på en fredag.
En bør likevel ikke vente til fredag dersom neglene har
blitt lange. Shaykh Mufti Amjad Ali A’zami ﲪ ُﺔ اﷲِ اﻟ ۡ َﻘ ِﻮی
َ ْ 'َﻠَﻴ ۡ ِﻪ َر
har sagt at: «Det er berettet at enhver som klipper sine
negler på fredag, vil Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfjerne alle hans bekymringer
til neste fredag og enda 3 dager til, altså 10 dager totalt. I
en annen beretning er det sagt at en som klipper sine
13
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negler på fredag, for ham vil nåden komme og hans
synder vil bli tilgitt». (Radd-ul-Muhtar, s. 220, bind. 16, hadith 226).
2.

Vi vil nå ta for oss metoden for å klippe negler:- Start med
neglen på høyrehåndens pekefinger og jobb deg mot
høyrehåndens lillefinger. Altså først pekefinger, deretter
langfinger, så ringfinger og til slutt høyrehåndens lillefinger
(tommelneglen på høyre hånden skal ikke klippes foreløpig).
- Så starter du med neglen på venstre håndens lillefinger og
jobber deg mot tommelen. Altså først lillefinger, deretter
ringfinger, deretter langfinger, så pekefinger og til slutt
tommelen. - Helt til slutt klippes tommelneglen på høyre
hånd. (Durr-e-Mukhtar, s. 193, bind. 1)

3.

Det finnes ingen beretning om hvordan man skal klippe
tåneglene. Det er best å starte med neglen på høyre fots
lilletå og fortsette mot stortåen. Deretter klippes neglen på
venstre fots storetå og fortsette mot og avslutte med
neglen på lilletåen på venstre fot. (Durr-e-Mukhtar, s. 193, bind 1)

4.

Det er makruh (mislikt) å klippe negler når man er i tilstand
av janabah (tilstand hvor Ghusl har blitt obligatorisk).
(Fatawa Alamgiri, s. 308, bind 5)

5.

Det er makruh (mislikt) å bite negler. Det er i tillegg fare
for å utvikle sykdommen av spedalskhet. (Fatawa Alamgiri,
s. 308, bind 5)
14
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6.

Man bør begrave neglene etter klipping. Det er heller
ingen fare i å kaste dem. (Fatawa Alamgiri, s 308, bind 5)

7.

Det er makruh (mislikt) å kaste negler i toalettet eller dusjen
da det kan føre til sykdommer. (Fatawa Alamgiri, s 308, bind 5)

8.

Ikke klipp neglene på en onsdag da det kan føre til
spedalskhet. Men dersom det har gått 39 dager siden sist
du klippet neglene og den førtiende (40.) dagen faller på
en onsdag, er det wajib (nødvendig) å klippe neglene den
dagen. Dette fordi det er makruh tahrimi (forbudende
mislikt) å vente mer enn 40 dager.

9.

Lange negler er en som sitteplass for shaytan, dvs. shaytan
sitter på lange negler.

َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shari’at vol. 16 bestående av 312
sider og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge
bøkene er tilgjengelig hos Maktaba-tul-Madina (på urdu). En
unik måte å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine
َﺻ
Madani Qafilah sammen med elskere av Profetenاﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

Sikhnay sunnatayn Qafilay mayn chalo
Lutnay rahmatayn Qafilay mayn chalo
Hon gi hal mushkilayn Qafilay mayn chalo
Pao gay barkatayn Qafilay mayn chalo

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ
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7 Madani blomster for å ta på sko
َﺻ
Vår Ærede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ har uttalt:

1.

"Ta oftest sko på for så lenge man har sko på er det som
om man er ridende (dvs. man blir mindre sliten)." (Sahih
Muslim s. 1161, Hadith 2096)

2.

Vend og ryst skoene før du tar dem på, slik at eventuelle
sten eller insekter etc. faller av.

3.

Ta først sko på høyre fot og deretter den venstre. Når du
tar av skoene, så ta av først den venstre og deretter den
َﺻ
høyre sko.Våres Elskede og Ærede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ
har uttalt: "Når en av dere tar på sko, bør han starte fra
høyre, og når han tar dem av igjen, bør han starte fra
venstre. Så høyre fot er først når man tar sko på, og sist
når man tar dem av." (Sahih Bukhari, s. 60, bind 4, Hadith 5.855)

Det er i Nuzha-Tul-Qari angitt at når man går inn i moske,
skal man gå inn med høyre fot først og når man forlater
moske, skal man gå ut med venstre fot først.
Det synes å være vanskelig å overholde befalingen i ovennevnte
Hadith ved entring av moskeen. Imam Ahmad Raza Khan
 َﻋـﻠَﻴ ْ ِﻪ َر ْﲪَ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰﻦhar angitt følgende løsning på dette:
"Når du går inn i Moske, ta da skoen på din venstre fot av og
stå på din sko og ta deretter skoen på høyrefot av og gå inn
16
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med høyre fot først. Når du forlater Moske, gå da ut med
venstre fot og stå på din sko, ta deretter høyre fot ut og ta
skoen på, og ta til sist din venstre sko på."
4.

Menn bør gå i herresko og kvinner i damesko.

5.

ِ
Det ble fortalt til Sayyidatuna Ayesha اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋﻨْﻬَﺎ
َ  َرat det var en
ُ ,
ِ
kvinne som gikk i herresko. Sayyidatuna Ayesha اﷲُﺗَﻌَ ٰﺎﱃﻋَﻨْﻬَﺎ,
َ  َرsa
َﺻ
at Profeten اﷲ ﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ har forbannet kvinner som
forsøker å ligne menn. (Sunan Abu Dawud, s. 84, bind 4, Hadith 4099)

Mufti Amjad Ali Azmi ﲪ ُﺔ اﷲِ اﻟ ۡ َﻘ ِﻮی
َ ْ  'َﻠَﻴ ۡ ِﻪ َرhar sagt at kvinner ikke må
gå i herresko. Videre er alle de ting som skiller kjønnene ikke
tillatt for det motsatte kjønn å adoptere, om det gjelder en
handling eller utseende. Derfor bør hverken menn eller kvinner
etterligne det motsatte kjønn - utseendemessig eller væremåte.
(Bahar-e-Shari'at, s. 60, bind. 16)

6.

Ta skoene av når du setter deg ned, dette gir komfort til
føttene.

7.

En av årsakene til fattigdom er at man ikke setter skoene i
normal stilling, når man ser etterlatte sko liggende med
sålen vendt opp. Det er skrevet i Daulat-e-bay-Zawal, at
hvis skoene står med sålen pekende oppover hele natten,
kommer satan og sitter på dem, de er hans trone. (Sunni
bahishti zewar s. 601 Del 5).

17
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Hvis du ser sko stående med sålen vendt oppover, så vend
dem til normal stilling.
َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312
sider og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge
bøkene er tilgjengelig hos Maktaba-tul-Madina (på urdu). En
unik måte å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine
Madani Qafilah sammen med elskere av Profeten  َﺻ َّ*اﷲُﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ.

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
/ۡ ِ ,'ا
 )ا+

Å entre og å forlate sin bopel: 12 Madani Blomster
1.

Når du forlater hjemmet les denne Du’a:
ََ ُ ۡ ََ
َ
َ ُ َ َ
P ): ِ- اO
ِ- ِ M #ِ ) ة اR #  َ ۡ) ل َو# ِ- ( اQ
I Allahs navn, jeg setter min lit til Allah, det er ingen
styrke og makt utenom Allah ) َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.
(Sunnan Abu Dawud, s. 42, binds 4, Hadith 5.095)

ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

اِ ْن َﺷ

du vil med velsignelser av denne du'a være på den
rette vei, beskyttet fra ulykker, og Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsin hjelp vil
ledsage deg.
2.

Du'a som skal resiteres, når man entrer huset er:
18
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ۡ ۡ َۡ َ َ َ ۡ َۡ
 َ! ِجZ َ  اW
V  وXِ E ) ا
ََ َ َ ۡ َ َ
َ ۡ\)َ َ: َ <ّ  ِ َر-( ا
![ وV
ِ

ّ ُ َ
َ ۡ Vَ َ ُ ٔ َ >ۡ َ ◌ اT
W
ا
ٓۡ ِ ِ ا
َۡ َ
َ
َ
ِ - اO  ِ و & و- اO

Betydning: Oh Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞJeg ber om godhet når jeg kommer
og når jeg forlater. Med Allahs navn kommer vi inn (i
hjemmet) og med Allahs navn forlater vi. Og vi setter våres lit
til vår Herre, Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. (Sunnan Abu Dawud, s 42, binds 4, Hadith 5.096)
Hils på din familie med salam etter at du har resitert ovennevnte
Du’a, resiter deretter Durood (fred og velsignelser) på Profeten
og resiter Surat-ul-Ikhlas.
Dette vil  اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞgi deg barakah (velsignelse) i din jobb og
ditt hjem vil være beskyttet mot familie konflikter.
3.

Gjør salam på alle Mahaarim og Mahrimat. (f.eks. din mor,
far, bror, søstre, barn og kone osv.) når du kommer hjem
eller går ut.

4.

Når en person entrer huset uten å starte med Allahs navn,
som for eksempel uten å si bismillah, entrer shaytan inn
sammen med ham.

5.

Hvis man entrer inn et hus, hvor ingen er til stede, så bør

َٰ َ ََ ُ َ َ
ۡ
man si: F^
ِ ِ N  ِ ا-َ دِا,ِ (م ۡ َو%7  اBetydning: Salam
være over oss, og de fromme tjenere av Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. Englene
vil besvare denne Salam.
(Durr-e-Mukhtar, s.682, vol.9)
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Eller si følgende:

* L َ اK* َ  ُم َ َ َ َ ا%َ 7 َ ا
_
ِ
َﺻ
Betydning: Oh Kjære Profet (Nabi اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ )! Fred være

med deg. Dette fordi den Hellige og Velsignede Sjel av den
Hellige Profet  َﺻ َّ*اﷲُﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢer til stede i muslimenes hjem.
(Bahar-e-Shari'at, s. 96 vol. 16 og Sharh-ushshifa’-lil-qari s. 118, bind 2)

6.

Når du ønsker å entre inn i en annen persons hjem, si således

7.

Hvis man ved forespørsel ikke får tillatelse til å komme
inn, bør man gå tilbake uten å bli sur eller være skuffet, da
eieren av hjemmet kan være i en situasjon hvor han ikke
kan motta besøk.

8.

Når noen banker på din dør, er det Sunnah å spørre hvem
det er. Personen som banker på bør besvare spørsmålet ved
å si sitt navn. Det er ikke Sunnah å si (f.eks.) «det er meg»
eller «åpne døren» eller annet, hvor man ikke tydeliggjør
sin identitet.

9.

Still deg til siden og ikke stå foran døren etter å ha sagt ditt
navn så du ikke ser direkte inn, når personen åpner døren.

ُ ََ َ َ
6ۡ  ُم%7  اkan jeg komme inn?

10. Det er ikke tillatt å se inn i andres hjem. Noen ganger kan
det være mulig å se inn i andres hus, særlig hvis man har
balkong vendt mot dem osv. Det er i slike situasjoner viktig
å være ekstra påpasselig med å bevare sitt blikk senket og
ikke stirre inn hos andre.
20

101 Madani Blomster

11. Man bør ikke kritisere tilrettelegging av besøket i andres
hjem når man besøker dem, da dette kan være sårende for
dem.
12. Når du forlater andres hjem gjør da Du'a for medlemmene
av husstanden, takk dem, si salam og gi dem et hefte eller
en bok i gave, hvor man kan lære om Sunnah handlinger.
َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312
sider og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge
bøkene er tilgjengelig hos Maktba-tul Madina (på urdu). En unik
måte å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine Madni
َﺻ
Qafilah sammen med elskere av Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ

ََ ۡ* َ
َۡ (
/ۡ ِ ,'ا
 )ا+

Å ta på kohl i øynene: 4 Madani Blomster
1.

I Sunnan Ibn-e-Majah står det at den beste kohl (Surmah)
av alle kohl er Išmid, den styrker synet og får øyenvippene
til å vokse. (Sunan Ibn-e-Majah, s. 115 binds 4, Hadith 3497)

2.

Det er ingenting i veien for å bruke kohl fremstilt av stein.
Det er makruh (mislikt) å bruke svart kohl som sminke,
men hvis dette ikke er intensjonen er det tillat å bruke det.
(Fatawa Alamgiri, s. 359 binds 5)
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3.

Det er Sunnah å bruke kohl før man skal legge seg. (MiraTul Manajih, s. 180 binds 6)

4.

Her er en sammenfatning av de tre fortalte metoder for å
bruke Kohl:
(a) Bruk kohl tre ganger i hvert øye. (Senk kohl-pinnen i
beholderen hver gang, dvs. 6 ganger)
(b) Bruk kohl tre ganger i høyre øye og to ganger i
venstre.
(c) Bruk kohl to ganger i hvert øye og tredje gang du
senker kohl-pinnen i beholderen bruk da den samme
i begge øyene. (Shu'abul Iman, s. 218-219, bind 5)

َﺻ
Vår Ærede og elskede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ brukte kohl i sitt
høyre øye først, forsøk å praktisere også denne Sunnah.
َﺻ
For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ,
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312 sider
og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge bøkene er
tilgjengelig hos Maktaba-tul-Madina (på urdu). En unik måte å
lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine Madani
َﺻ
Qafilah sammen med elskere av Profeten اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

Sina tayri sunnat ka Madinah banay Aaqa
Jannat mayn parosi mujhay tum apna banana

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ
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15 Madani Blomster for å sove og stå opp
1.

2.

Ryst sengetøyet slik at eventuelle insekter og annet blir
fjernet.
ُ )ۡ Cُ َ  ۡ> َ اM ُ َ ا
ٰ ۡ َ ت َوا
Les følgende Du'a før du skal sove:`
ِ ِ
Betydning: Oh Allah  ! َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞMed ditt navn dør og lever jeg
(dvs. jeg sover og våkner). (Bukhari, s.194, bind. 4, Hadith 6365)

3.

Sov ikke etter Asr bønnen, da man kan miste sitt intellekt
ved å sove på dette tidspunkt. Den Noble Profeten
َﺻ
ﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ *ّ َ har uttalt: “Den som sover etter Asr og
mister sitt intellekt, har kun seg selv å bebreide.” (Musnad
Abi Ya'la, s. 678, binds 4, Hadith 4.897)

4.

Det er mustahab (ønskelig) å hvile litt på ettermiddagen
(kewlula). (Fatawa ’Alamgiri, s. 376, bind 5)

ِ ﲪ ُﺔ ا
Hazrat Amjad Ali A’azmi ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴْﻪ
َ ْ  َرsier: “Dette er sannsynligvis
sagt til dem som er våkne om natten for å be (salah), gjøre
dhikr og studere religiøse bøker, så de kan gjenvinne deres energi
ved å ta en lur. (Bahar-e-Shari’at, s. 79, binds 16)

5.

Det er makruh (mislikt) å sove i begynnelsen av dagen og
mellom maghrib og 'isha bønnen. (Fatawa Alamgiri, s.376, binds 5)

6.

Det er mustahab (anbefalt) at man sover i tilstand av wudu
(rituell renhet).
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7.

Sov først en stund på høyre side med høyre hånd under
høyre kinn med ansiktet vendt mot Qiblah, og deretter på
venstre side. (Fatawa Alamgiri, s.376, binds 5)

8.

Tenk på graven når du legger deg for å sove, for i graven
skal vi sove alene. Kun våre gjerninger (a’mal), gode så vel
som dårlige, vil være med oss.

9.

Gjør dhikr av Allah inntil du faller i søvn (dvs. gjør tasbeeh)
Da en person våkner i samme tilstand, som han sov i, og vil
på Dommensdag bli reist i samme tilstand, som han døde i.
(Fatawa Alamgiri, s. 376, bind 5)

10. Les denne Du'a når du våkner:

َ
ُ *
َ َ
َ َ
ُ ِ 0ُ ۡ '
َ ۡ َا
 ۡ) ُرghEِ ا9Aِۡ  َ َوا5 fَ  اfَ 0َ 4ۡ dَ e َ ۡ  ۡي اbا
ِ Betydning: All lovprisning er for Allah, som ga oss livet etter
døden og til Ham  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvil vi vende tilbake til. (Sahih Bukhari, s. 196,
bind. 4 Hadith 6.325)

11. Og gjør intensjon om at du vil avholde deg (fra synder),
streve for å oppnå taqwa (gudfryktighet) og vil ikke såre
andre. (Fatawa Alamgiri, s. 376, binds 5)
12. Når barn, både gutter og jenter, blir ti år gamle, bør de sove
separat (i egen seng). En gutt i denne alderen bør ikke sove
i samme seng som andre gutter eller menn. (Durr-e-Mukhtar,s.
629, bind 9).
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13. Når mann og kone sover i samme seng, bør de ikke ha et
barn på ti år eller eldre i deres seng. Når en gutt når puberteten
anses han for å være en mann. (Durr-e-Mukhtar,s. 630, bind 9)
14. Bruk miswak når du våkner opp.
15. Be tahajjud bønnen når du våkner om natten, det er
veldig stor belønning å gjøre dette. Den Barmhjertige
َﺻ
Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ har uttalt at den beste bønn etter de
fem obligatoriske (fardh) bønner er tahajjud. (Sahih Muslim,
s.591 Hadith 1163)

For å lære flere Sunnah handlinger kan man lese bøkene Bahar-eShari’ah Vol. 16, Bestående av 312 sider og Sunnaten aur adaab
bestående av 120 sider, begge utgitt av Maktaba-tul-Madinah.
En praktisk måte å lære Sunnah handlinger på er å reise med
Madani Qafilah (sunnah inspirerende reiser) av D’awat-e-Islami
sammen med tilhengerne av våres Elskede og Ærede Profet
َﺻ
ﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ *ّ َ .

Anmodning til mubaligh og mubalighat:
َﺻ
Fortell noen sunnah av den Hellige Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ ed
avslutning av enhver sunnah-inspirert bayan. Før du forteller
noen sunnah les avsnitt

(i) (se under) og etter å fortalt den utvalgt sunnah les avnitt
(ii) (Islamske søstre bør ikke lese siste del av avsnittet i paragraf
2 vedrørende madani qafilah).
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1. Mine kjære islamske brødre! Avslutningsvis får jeg æren av
å presentere velsignelsene av sunnah, samt noen sunnah og
manerer. Den elskede Profeten  َﺻ َّ* اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢhar sagt: «Den
som elsker min sunnah, elsker meg og den som elsker meg vil
være med meg i Jannah» (Mishqat ul Masabih, bind 1, side 55, hadith 175,
Dar-ul-Kutub Ilmiya, Beirut).

Ikke presenter enhver madani blomst som en sunnah, da noen
av madani blomstene er sedvanen til våre fromme forfedre i
islam. Det er ikke tillatt å kalle en handling for «Sunnah til
Profeten  » َﺻ َّ* اﷲُ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ 'َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢså lenge man ikke er sikker på det.
َﺻ
2. For å lære de ulike Sunnah av Den Elskede Profet اﷲﺗَﻌَ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ
bør du lese bøkene: «Bahar-e-Shariat vol. 16 bestående av 312 sider
og «Sunnaten aur Adaab» bestående av 120 sider. Begge bøkene
er tilgjengelig hos Maktaba-tul-Madina (på urdu). En unik måte
å lære Sunnah på er å reise med Dawat-e-Islami sine Madani
َﺻ
Qafilah sammen med elskere av Profeten اﷲﺗَﻌ َ ٰﺎﱃ'َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ *ّ َ .

َُ َٰ ٰ َ ُ
0 1 ( 3 4َ 5 -ا
.+َ
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