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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 ��������  	
����� �  ��� �� �� ����� . 

 
�
لل
َ
  َتحۡ م� افۡ هُ ا

َ
 َنا حِ يۡ َعل

ۡ
  َك َمتَ ك

ۡ
 ُشۡ َوان

 
َ
َ يَـ َك تَ َنا رَۡحَ يۡ َعل

ۡ
ِ ا َذاال

ۡ
ِل َوا!

َ
# 

ۡ
 َرامك

Oversettelse:  
Ya Allah  ������� �����! Åpne 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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Det Velsignede Daggry 

  

Fortreffeligheten av Durood Shareef 

Den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  har sagt: “Den som 
sender durood over meg 10 ganger, vil Allah  ََوَجّل  belønne han عَّزَ
med 100 velsignelser”. (Al-Mu’jam-ul-Awsat-lil-Tabarani, Vol 5, side 252, 
Hadith 7235) 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Så snart den hellige måneden Rabi-un-Noor Shareef kommer, 
hersker det vårsesong overalt. Elskere av den Hellige Profeten 

 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  sine hjerter blir fylt med glede. Enhver sann 
muslim, ungeller gammel, uttrykker sine følelser: 

Nisaar teri chahal pahal par hazaar eidain Rabi-ul-Awwal 

Siwa’ai iblees ke jahan mein sabhi to khushian mana rahay hain 

Når mørket av vantro og avgudsdyrkelse hersket overalt, ble et 
lys tent i det hellige huset til Sayyidatuna Amina    تَعَاٰىل  اهللاُ عَنْهَاَرِ,َ  i 

C 
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Makka-tul-Mukarrama  ُتَعِظيۡمً  زَادََها اهللا  ّوَ اَشَرفًا  på den 12. Rabi-un-Noor. 
Et lys som strålte over hele universet. Den Hellige Profeten, den 
Mest Generøse  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  som hele den trøblete 
menneskeheten ventet på, kom som en barmhjertighet for hele 
universet. 

Mubarak Ho Ke Khata-mul-Mursaleen Tashreef Lae 

Jaanab-e-Rahmu-tul-lil-aalameen Tashreef Lae 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Det velsignede daggry 

Den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  kom til verden den 12. 
Rabbi-un-Noor Shareef ved daggry, og forandret den mørke 
natten av elendighet, vanskeligheter, problemer og trengsel til 
en lys og lovende morgen av lykke. 

Musalmaano subh-e-baharan Mubarak  

Wo barsaatay anwaar sarkar ae  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Mirakler 

Så fort Allahs Noor (lys)  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  ankom verden den 12. 
Rabbi-un-Noor Shareef, forsvant de mørke skyene av 
undertrykkelse og vantro. Et jordskjelv rammet palasset til Kisra 



Det Velsignede Daggry 

 

3 

(kongen av Iran), fjorten spyd falt ned, flammen som hadde vart i 
et tusen år i Iran sluknet, elven "sava'' tørket ut, Kaba begynte å 
gynge og avgudene falt ned på deres hoder. 

Tayri aamad thi ke Baitullah mujray ko jhuka 

Tayri haibat thi kay har buth thar thara kar ghir gaya 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Uten tvil, den Hellige Profeten   ُاهللا  َوَسلَّم تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ(َ  ble sendt til oss 
som en velsignelse og barmhjertighet, og sannelig den dagen 
Allahs barmhjertighet  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  ankommer er gledens 
dag. Allah  ََوَجّل  sier i den Hellige Koranen, kapittel 11, Sura عَّزَ
Younus, vers nr 58.  

ۡون� ﴿ ع� 3ۡم� ��ا 4� 5 ��6 8ٌۡ� و� خ� ۡو� ) ه� ;�ح�
ۡ
< ل�ك� ف�لۡي�

ٰ
ذ ب�

ٖه ف� ت� ۡحم� ب�ر� �B و�
ٰ�Cۡضل� �هللا

ۡل ب�ف�
 ﴾٥٨ق�

Oversettelse Kanz-ul-Imaan: «Say you, ‘Only Allah’s grace and 

only His mercy, on it therefore let them rejoice. That is better 

than all their wealth».  

(Si du, kun over Allah  ََوَجّل  .sin godhet og nåde skal de glede seg عَّزَ

Det er bedre enn all deres rikdom) 

Allahu Akbar! Den Hellige Koranen beordrer oss til å feire og 
fryde over Allahs barmhjertighet. Og Allahs største barmhjertighet 
er den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ , som det klart kommer 
frem i den Hellige Koranen, kapittel 17, Sura-Al-Ambiya,  
vers 107: 
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﴿ ��ۡ� م�
��لٰۡعل�   ل

ً
ة ۡحم� إل ر�

�� آل لٰۡنك� ��   ��ۡرس�
ۤ
ا م�  ﴾١٠٧و�

Oversettelse Kanz-ul-Imaan:  

“And We sent not you, but a mercy for all worlds” 

(Og Vi har sendt deg ikke, men nådesbevisning for alle verdener) 

Natten som er større enn Shab-e-Qadr 

Sayyiduna Shaykh Abdul Haq Muhaddith Dehlvi َلَيْه&   تَعَاٰىل  اِهللا  َرْمحَُة
sier: Sannelig natten da den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  ble 
født er til og med større enn Shab-e-Qadr. Dette fordi natten da 
den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  ankom denne verden er 
helligere enn natten som kjennetegnes av ankomsten til englene. 
(Masabat bis Sunnah, side 100) 

(forklaring: Shab-e-Qadr er layla-tul-qadr, natten hvor engelen 
Jibril  ـَال  الـّسَ معَـلَيْـِه  for første gang kom ned med åpenbaring til 
Profeten  َاهللاُ ت  َوَسلَّم عَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ(َ ). 

Eid’en over alle Eid 

لـ�ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ ! Den 12. Rabi-un-Noor er Eid'en over alle Eid for 
oss muslimer. Sannelig, hvis ikke den Hellige Profeten 
 َواٰلِهٖ    &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  hadde ankommet til denne verden, ville det 
ikke vært noe Eid og ingen Shab-e-Baraat. Faktisk, så skyldes 
all den glansen og storheten i denne verden og den neste, den 
velsignede ankomsten til den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َسلَّموَ  َصّ(َ . 
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Woh jo na thay to kuch na thaa, Woh jo na hoon to kuch na ho 

Jaan hain Woh jahaan ki, jaan hay to jahaan hay 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Abu Lahab og Milad 

Etter at Abu Lahab døde, så noen av hans familiemedlemmer 
han i en drøm. Han var i trøbbel. De spurte han: Hvordan ble du 
behandlet etter din død? Han svarte: Jeg fant ingen godhet etter 
å ha forlatt dere, med unntak av en ting: At jeg får drikke vann 
fra min pekefinger, fingeren jeg pekte med da jeg befridde min 
slaverinne Suwaiba. (Musannaf Abdur Razzaq, Vol  9, side 9, Hadith 16661 
og Umda-tul-Qari, bind 14, side 44, Hadith 5101) 

Shaykh ‘Allamah Badruddin ‘Ayni َلَيْه&   تَعَاٰىل  اِهللا  har sagt «Dette َرْمحَُة
indikerer at han får litt vann» (‘Umda-tul-Qari, bind 14, side 44,  
Hadith 5101)  

Muslimer og Milad 

Som en kommentar til ovennevnte beretning uttaler Sayyiduna 
Shaykh Abdul Haq Muhaddith Dehlvi َلَيْه&   at: “I denne َرْمحَُة اِهللا تَعَاٰىل
hendelsen finnes det troverdige bevis for de som feirer fødselen til 
den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  og bruker deres rikdom til 
denne begivenheten. Abu Lahab som var en vantro ble belønnet 
med en fordel fordi han feiret Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  sin 
fødselsdag ved å befri sin slaverinne Suwaiba slik at hun kunne 
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amme. Tenk hvilken belønning en muslim som er fylt med 
kjærlighet og glede og bruker sin rikdom helhjertet ved denne 
anledningen vil få. Det forutsetter at vi unngår sang og musikk 
i Milad-sammenkomst!» (Madaari-jun-Nubuwwat, bind 2, side 19) 

Feire Milad-un-Nabi med entusiasme 

Kjære Islamske brødre! Marker den velsignede fødselen til den 
Hellige Profeten  ْ  &َلَي  تَعَاٰىل  اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ(َ َوَسلَّم ِه  med entusiasme. Hvis en 
sterk vantro slik som Abu Lahab kan bli belønnet på grunn av 
måten han uttrykket sin glede over fødselen til den Hellige 

Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  på, så er vi   ْـَحْمـُد هاَل لـ� َوَجّلَ  لـِ عَّزَ  muslimer i 
den sammenheng. Abu Lahab feiret fødselen til sin nevø, og ikke 
fødselen til Allahs Profet  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  Til tross for dette ble 
han belønnet. Hvis vi da feirer vår Elskede Profet   َوَسلَّم اُهللا تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ(َ  
sin fødsel med kjærlighet og glede, hvordan kan vi da bli 
fraberøvet belønning. 

Ghar Aamina kay Syyed-e-Abrar Agaya 

Khusiyan Manao Ghamzado Ghamkhuwar Aagaya.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Den Hellige Profeten ملسو هيلع هللا ىلص  er tilfredsstilt med dem som 

feirer hans fødselsdag 

 اُهللا تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ(َ

i sin drøm og spurte: «Ya Rasool-Allah    اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ(َ َوَسلَّم تَعَاٰىل &َلَيِْه , er du 



Det Velsignede Daggry 

 

7 

tilfreds med muslimene som feirer din fødselsdag hvert år». 
Den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  svarte: «Jeg er glad i dem 
som er glad i meg». (Tazkira-tul-Waizeen, side 600) 

Flagg ved Milad 

Sayyidatuna Amina اهللاُ تَعَاٰىل عَنْهَا   har sagt: Når den Hellige Profeten َرِ,َ
 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  ankom denne verden, så jeg at tre flagg ble 

heist. Et i øst, et i vest og et på taket til Kaba. (Khasais-e-Kubra, 
bind 1, side 82) 

Ru-hul-ameen nein ghaara ka’bay ki chatt pay jhanda 

Ta arsh urra pharaira subh-e-shab-e-wiladat. 

Markering (jaloos) med flagg 

Da den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ   under  emigrasjonen til 
Madina nådde et sted nær Madina تَعِظيًۡما  ّوَ  َشَرفًا  اهللاُ  kalt Mo'za'ai زَادََها
Ghameem, ble de møtt av Bareeda Aslami fra stammen Bani 
Sehm sammen med 70 ryttere. De hadde som intensjon å arrestere 
den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ , men ble selv arrestert av 
kjærligheten til den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  og 
konverterte til Islam. De sa Ya Rasool Allah  ٖتَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ   «Vi 
ønsker at din adkomst i Madina تَعِظيًۡما  ّوَ  َشَرفًا  اهللاُ  bør være med زَادََها
flagg». Derfor tok rytterne av deres imaamah (turban) og plasserte 
dem på toppen av deres spyd og red til Madina. (Wafa-ul-Wafa, 
bind 1, side 243) 
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Mehbobe Rab-e-Akbar tashrif la rahay hain 

Aaj anbiya k dawar tashrif la rahay hain 

Kyun hay faza muatar! Kyun roshni hay ghar ghar 

Acha! Habeb-e-dawar tashrif la rahay hain 

Eidon ki eid aa’e rahmat Khuda ki laa’e 

Jud-o-sakhaa k paykar tashrif la rahay hain 

Hoorain lagein taranay naaton k gunganay 

Hoor-o-Malak k afsar tashrif laa rahay hain 

Jo shah-e-bahro bar hain nabion k tajwar hain 

Wo Amina teray ghar tashrif la rahay hain 

Attar ab khushi say pholay naen samatay 

Dunya mey in k dilbar tashrif la rahay hain 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل دتَ  َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َعا3

Familien som pleide å feire Milad 

Det var en from person ved navnet Ibrahim som bodde i 
Madina-tul-Munawwara تَعِظيًۡما  ّوَ  َشَرفًا  Han var en sann elsker .زَادََها اهللاُ
av den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ . Han tjente alltid 
inntekten sin på en Halaal måte og pleide å spare halvparten av 
sin inntekt til feiringen av fødselen til den Hellige Profeten 

 تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  (Om vi hadde spart, ikke halve inntekten, men den 12. 
delen eller 1% av inntekten vår til feiringen av fødselsdagen til Profeten 

 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  og hadde vilje til å bruke den på religiøse formål). 
Når denne hellige måneden av Rabi-un-Noor kom, pleide han å 
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feire Milad med entusiasme innenfor grensene til Shariah. I 
tillegg pleide han å dele ut mat blant folk med intensjon om 
Esaal-e-Sawaab til den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  og 
brukte sine penger på gode formål. Hans kone hadde også stor 
kjærlighet for den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ , og støttet 
sin mann med hjerte og sjel. 

Etter noen år døde konen hans, men han fortsatte å feire Milad. 
En dag tilkalte han sin sønn og delte sitt testament med ham. 
Han sa:  

“Kjære sønn, jeg kommer til å dø i natt. Jeg har 50 dirhams og 19 
meter med stoff. Bruk stoffet til å lage mitt liksvøp og bruk 
pengene til gode formål. Etter å ha sagt dette, leste han Kalima 
Tayyba (trosbekjennelsen) og hans sjel forlot hans kropp. Sønnen 
begravde sin far i henhold til hans testament, men var forvirret 
med tanke på det å bruke sin fars penger på en fornuftig måte.  

Den natten, da han la seg for å sove drømte han om at Dommens 
Dag hadde funnet sted og alle var ekstremt redde. De heldige var 
på vei mot Jannah (paradiset), mens de uheldige ble slept til 
Jahannum (helvetet). Han stod der og skalv av frykt og tenkte 
hva hans skjebne kommer til å bli. I mellomtiden ble følgende 
kunngjøring lest opp:  

“La denne unge mannen entre Jannah". Dermed entret han 
Jannah hvor han vandret fryktløs. Etter å ha besøkt syv himler, 
nådde han porten til den åttende Jannah. Her ble han fortalt av 
vokteren til Jannah, Hadhrat Rizwan, at kun de som feiret 
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fødselsdagen til den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  vil kunne 
entre denne Jannah. Da han hørte dette, tenkte han at hans 
foreldre kommer sikkert til å være der. Så sa en stemme: «La 
denne mannen komme inn, hans foreldre ønsker å treffe han».  
Han gikk inn og fant sin mor sittende nær elven Kauthar. Like 
i nærheten så han en trone hvor en hederlig dame satt. Det var 
også en del andre stoler hvor det satt mange ærverdige damer. 
Han spurte engelen: "Hvem er de?" Engelen svarte: Hun ene 
som sitter på tronen er Sayyidatuna Fatima Zahra عَنْهَا   تَعَاٰىل  اهللاُ  َرِ,َ
og de andre damene (sittende på stoler) er: Khadija-tul-Kubra 
 عَنْهَا  تَعَاٰىل  اهللاُ  عَنْهَا Aisha Siddiqa ,َرِ,َ  تَعَاٰىل  اهللاُ  Sayyidatuna Maryam ,َرِ,َ

 تَعَاٰىل  َرِ,َ  عَنْهَا اهللاُ , Sayyidatuna Asia عَنْهَا   تَعَاٰىل  اهللاُ       Sayyidatuna Sara ,َرِ,َ
 عَنْهَا  تَعَاٰىل  اهللاُ  عَنْهَا Sayyidatuna Hajira ,َرِ,َ  تَعَاٰىل  اهللاُ  Sayyidatuna Rabia ,َرِ,َ
 اهللاُ تَعَاٰىل عَنْهَا  اهللاُ تَعَاٰىل عَنْهَا og Sayyidatuna Zubaida َرِ,َ  .َرِ,َ

Han ble veldig glad og fortsatte sin ferd, hvorpå han så en enda 
mer iman-gjenoppfriskende scene. Han så en veldig stor trone, 
på denne satt den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ . Rundt 
Hans trone satt de fire Khulafa-e-Rashideen. På Hans 

 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  høyre side var det gullstoler hvor Profetene 
َ ـَع  َالم يِْهُم ـل الّسَ  satt, og på Hans venstre side satt martyrene. Den unge 

mannen så hans far Ibrahim blant en folkemengde nær den 
Hellige Profeten  ٖتَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ . Ibrahim klemte sønnnen sin 
lykkelig. Sønnen spurte; Kjære far, hvordan oppnådde du denne 

statusen? Ibrahim svarte: لـ�ه ْـَحْمـُد لـِ َوَجّلَ  اَل َعّزَ , jeg er blitt velsignet med 
denne statusen fordi jeg feiret fødselen til den Hellige Profeten 

 اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ(َ . 
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Da han våknet neste morgen, solgte han sitt hus og forberedte 
et festmåltid med de pengene han fikk fra salget av huset og 
pengene han fikk fra sin far. 

Han inviterte Islamske lærde og fromme muslimer til 
dennemåltiden. Ettersom han ikke lenger var interessert i dette 
verdslige verden, bestemte han seg for å tilbringe de resterende 
30 årene av sitt liv i moskeen og tilbe Allah  ََوَجّل  Etter hans .عَّزَ
død, så noen han i sin drøm og spurte hva som hendte med 
han? Han svarte: Med velsignelsene av å feire Milad, har jeg 
oppnådd samme status som min far har i Jannah. (Tazkira-tul-
Wa’izeen, urdu, side 557)  

Baksh Day Mujhko Ilahi Behr-e-Milad-un-Nabi 

Nama-e-Aamal Isyaan Se Mera Barpoor Hai.  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Belønningen for å feire Milad 

Shaykh Abdul Haq Muhaddith Dehlvi  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَرِ,َ  sa: «De som 
med glede feirer natten da den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   تَعَاٰىل &َلَيِْه  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ   

ble født, vil entre Jannah-tun-Naeem med Allah  ََوَجّل  .sin Nåde عَّزَ
Muslimer har alltid feiret fødselen til den Hellige Profeten 

 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  ved å holde forsamlinger, invitert andre 
muslimer til mat og gitt sadaqah (donasjon). De uttrykker sin 
lykke, gir åpenhjertig i Allah  ََوَجّل  sin vei, arrangerer Milad عَّزَ
forsamlinger og dekorerer deres hus. Og for alle disse gode 
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gjerninger blir de velsignet av Allah  ََوَجّل  ,Ma sabata bis’sunna) .عَّزَ
side 102) 

Jødene konverterte til Islam 

Sayyiduna Abdul Wahid bin Ismail  ۡ اجلََالل هللاِا ةُ َرْمحَ  هِ &َلَي  beretter at det 
levde en stor elsker av den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  i 
Egypt. Han pleide å feire fødselen til den Hellige Profeten 

 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ   med full iver. En jødisk familie bodde i hans 
nabolag. Når måneden for Rabi-un-Noor Shareef kom, spurte 
den jødiske kvinnen sin mann: 

«Hvorfor pleier vår muslimske nabo å arrangere et så stort 
festmåltid under denne måneden?» Han svarte: «I denne måneden 
ble hans Profet  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  født, derfor pleier han å feire 
fødselsdagen til sin Profet  ٖاُهللا تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ . Og muslimer hedrer 
denne måneden veldig mye». 

Deretter sa kona: «Det er så vakkert å se muslimene feire 
fødselen til den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  hvert år». 
Senere på kvelden når den jødiske kvinnen sovnet, så hun en 
vakker og opplyst skikkelse; rundt Han var det en stor 
folkemengde. Hun gikk videre og spurte noen om hvem denne 
personen var. Mannen svarte: Han er den siste Profeten av Allah 

 تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ . Han har kommet for å møte din nabo og for å 
velsigne hans feiring av Milad Shareef. Den jødiske kvinnen 
spurte: «Vil deres Profet   َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ svare på mitt kall?» 
Mannen svarte «Ja». Den jødiske kvinnen ropte deretter på den 
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Hellige Profeten  تَعَاٰىل   اهللاُ  َواٰلِهٖ  َصّ(َ َوَسلَّم &َلَيِْه . Allahs Elskede Profet 
 َواٰلِهٖ   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ , svarte «Lab'baik (Jeg er her)». Kvinnen ble 

meget imponert over den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  sitt 
svar. Hun sa: «Jeg er ikke muslim, men fortsatt svarte du meg på 
mitt kall». Den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  sa: «Jeg har 
blitt fortalt av Allah  ََوَجّل   .«at du vil omfavne islam i nær framtid عَّزَ

Oppå dette svarte denne jødiske kvinnen: «Uten tvil, du er en 
barmhjertig Profet  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ . Den som ikke adlyder Deg 

   َواٰلِٖه  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّمَصّ(َ  vil aldri oppnå suksess og den som ikke 
verdsetter din høye status vil lide tap (bli ydmyket)».  

Deretter leste hun Kalima Tayyba (trosbekjennelsen). 

Da hun våknet fra drømmen, konverterte hun helhjertet til Islam. 
Hun bestemte seg for at om morgenen vil hun bruke alle sine 
oppsparte midler til å feire den Hellige Profeten  ٖتَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ   

sin fødselsdag, ved å invitere folk til festmåltid (niyaaz). Da hun 
våknet om morgenen oppdaget hun at hennes mann allerede var 
i gang med å forberede et festmåltid. Forbauset spurte hun sin 
mann: «Hva driver du med?» Han svarte: Jeg forbereder et 
festmåltid fordi du har konvertert til islam. Hun spurte: «Hvordan 
fikk du vite det?» Hennes mann svarte: «Akkurat som deg, så jeg 
også den Hellige Profeten  ٖتَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  i min drøm i natt, og 
jeg har også konvertert til Islam». (Tazkira-tul-wa’izeen, side 598) 

 
ٓ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِلِ  ۡيهِ تََعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل
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Aamad-e-Sarkaar se zulmat hui kafoor hay 

kya zameen kya aasman har samt chaya noor hay 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Dawat-e-Islami og Milad-feiring 

ه لـ�  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ اَل َعّزَ , Dawat-e-Islami, en ikke-politisk bevegelse for å 
spre Koranen og Sunnah, feirer Milad på en unik måte. Dawat-e-
Islami arrangerer store forsamlinger (Ijtima) i forbindelse med 
Milad som avholdes i mange land verden rundt. Blant disse 
forsamlingene er også den som avholdes i Karachi, som mest 
sannsynlig er den største forsamlingen av sitt slag i verden. 
Utrolig mange velsignede forsamlinger (ijtima’er) har ført til 
Madani revolusjon i livene til tusenvis av syndere, som nå har 
adoptert Sunnah til den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ . 

Lytt til følgende fire velsignede hendelser 

1. Helbredelse mot synder 

En elsker av Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  sa: I forbindelse med Eid-e-
Milad-un-Nabi (1426 E.H) deltok en av mine venner, som var 
ekstremt opptatt av nyeste mote og en ikke-praktiserende muslim, 
i Ijtima-e-Milad avholdt ved Kakri Ground, Baab-ul-Madina, 
Karachi. Ved velkomsten av Subh-e-Baharan (det velsignede 
daggry) resiterte alle Durood og Salam og ropte med stor 
entusiasme «Marhaba Ya Mustafa»    اهللاُ  َواٰلِهٖ َصّ(َ  &َلَيِْه َوَسلَّم تَعَاٰىل . Dette 
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imponerte han veldig mye. Han begynte å føle hat for synder, 
og gjorde samtidig en fast intensjon om å be regelmessig og å 
anlegge skjegg. 

لـ�ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل َعّزَ   etter at han begynte å handle på sine intensjoner, 
ikke har han bare begynt å be regelmessig men også latt skjegget 
sitt vokse. Han hadde en dårlig vane som det ikke er hensiktsmessig 
å nevne her; men han har blitt kvitt den vanen med velsignelsen 
av å delta på Ijtima. Med andre ord, pasienten som led av den 
dødelige sykdommen kalt; «synd», fant sin helbredelse. 

Maang lo maang unka gham maang lo 

Chasm-e-rehmat nigah-e-karam mang lo 

Ma’siyyat ki dava la jaram maang lo 

Maangnay ka mazza aaj ki raat hay 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ َصل�            بيۡ بِ َصل د ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

2. Renselse av det urene hjertet 

Hovedinnholdet i en beretning fortalt av en islamsk bror fra 
Nord-Karachi er som følger: I de første dagene av Rabi-un-Noor 
Shareef, gjorde noen elskere av Profeten  اهللاُ تَعَاٰىل  َوَسلَّم &َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ(َ  Infradi 

Koshish (individuell innsats) og inviterte meg til å delta i Ijtima-e-
Milad ved Kakri Ground, Baab-ul-Madina, Karachi. Jeg var heldig 
som sa ja til å delta. Når natten til den 12. Rabi-un-Noor Shareef 
ankom, holdt jeg mitt løfte og satte meg på bussen sammen med 
alle andre islamske brødre som skulle til Ijtima-e-Milad. En elsker 
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av den Hellige Profeten    َواٰلِٖه  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّمَصّ(َ  hadde noe søtt kalt; 
«Cham Cham». Han delte de søtsakene i tretti biter og delte dem 
likt blant de islamske brødrene. Jeg ble virkelig imponert over 
hans kjærlige oppførsel. Da vi nådde frem til forsamlingen 
(Ijtima-e-Milad) var det første gangen i mitt liv at jeg så en 
såpass vakker og spirituell Ijtima. Lyden av Na’at og Salam runget 
i atmosfæren og folk ropte med stor entusiasme: «Marhaba Ya 
Mustafa». Det føltes som om spiritualiteten av Ijtimagradvis 

renset mitt hjerte.  ْ � ـِ ُد لـَحمْ ـاَل َوَجّلَ ه ـل َعّزَ , jeg sluttet meg til Madani-miljøet 
av Dawat-e-Islami.. Med velsignelsen av Allah  ََوَجّل  bærer jeg ,عَّزَ
nå en grønn Imamah Shareef og har anlagt skjegg. Per dags dato 
tjener jeg som Alaqai Nigran (område-ansvarlig) for Dawat-e-
Islami og prøver å spre Sunnah. 

Ata-e-Habeeb Khuda Madani Mahol, 

Hai Faizan-e-Ghous-o-Raza Madani Mahol 

Yahan Sunnatein Seekhnay Ko Milain Gi, 

Dila'ai Ga Khauf-e-Khuda Madani Mahol 

Yaqeenan Muqaddar Ka Who Hai Sikandar 

Jissay Khair Se Mil Gaya Madani Mahol 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل  ُمَ  َصل� ا.�

ٰ
(َ 

ٰ
دَتَعا3  م�

3. Regn av Noor (lys) 

I forbindelse med Eid-e-Milad-un-Nabi (1417 E.H), startet 
milad-opptoget (jaloos) til Dawat-e-Islami (Nazimabad, Karachi) 
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etter Salah-tuz-Zuhr. Oppmøtet var stort og deltagerne var mange. 
Deltakerne ropte ulike slagord med stor entusiasme. Milad-
opptoget stoppet ved mange steder for å invitere folk til naiki ki 
dawat (gode gjerninger) og folk lyttet godt etter. Etter at en ca.10 
år gammel gutt fremførte naiki ki dawat (invitasjon til gode 
gjerninger) og det var stillhet blant milad-opptoget, stod en person 
opp og fortalte nigraan (den ansvarlige): «Under Bayan (talen), 
så jeg med mine egne øyner at Noor (lys) regnet over alle sammen, 
inkludert den unge Mubaligh (predikanten). Jeg er en ikke-
muslim, og ønsker å konvertere til Islam.» Deltakerne begynte å 
rope slagord med enda større entusiasme. Etter å ha sett storheten 
til Madani-opptoget og velsignelsene til Dawat-e-Islami, mistet 
djevelen motet. Etter å ha konvertert til Islam gikk mannen hjem 
for å invitere sin familie til Islam. På grunn av den helhjertede 
spirituelle invitasjonen hans, konverterte hans kone, deres tre 
barn og hans far til islam. 

Eid-e-Melaad-un-Nabi hay dil barha masror hay 

Eid diwanon ki to barah Rabi-un-Noor hay 

Har malak hay shad maan khush Aaj har ik hoor hay 

Haan magar shaiytan m’a rufaqa bara ranjor hay 
 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

4. Selv i dag kan man se Profeten 

En elsker av den Hellige Profeten  اُهللا تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِٖه  َوَسلَّمَصّ(َ    sa «Vi deltok i 
(mest sannsynlig den største) Ijtima-e-Milad arrangert av 
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Dawat-e-Islami ved Kakri Ground, Baab-ul-Madina, Karachi. 
Under en samtale sa en islamsk bror: «Denne forsamlingen 
(Ijtima-e-Milad) arrangert av Dawat-e-Islami pleide å være veldig 
rørende tidligere, men nå er den ikke like imponerende lenger». 
Etter å ha hørt det, sa en annen islamsk bror: 

Min venn! Du tar feil! Denne samlingen (Ijtima) er fortsatt den 
samme, hvordan kan Profetens  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اُهللا َوَسلَّم َصّ(َ  zikr forandre 
seg, det er våre hjerter og mentalitet som har forandret seg! Selv 
i dag, hvis vi hører på Na’at Shareef og lar oss drukne i 
kjærligheten til Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  istedenfor for å komme 

med kritikk vil vi هـءَالاِْن َش�آ َوَجّلَ  لـ� َعّزَ  fåveldig mange velsignelser.  

Den grunnløse innvendingen til den første islamske broren 
kunne ha ført til at en deltaker mistet hans interesse i 
forsamlingen (Ijtima) og gikk hjem, men den andre islamske 
brorens svar var veldig oppmuntrende. 

Uansett mistet jeg ikke motet og satte meg selv i mellom 
elskere av den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  og begynte å 
høre på Naat Sharif. Tiden for daggry nærmet seg og alle 
islamske brødre reiste seg for å ønske det velsignede daggry 
velkommen. Deltakerne var i ekstase (wajd). Ropet av Marhaba 
(velkommen) kunne høres fra alle retninger. Durood og 
Salaam ble resitert over den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ . 
Det var tårer i øyne til elskere av Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ . 
Folk gråt overalt i forsamlingen (Ijtima). Jeg var også i en tilstand 
av ekstase. Med mine syndige øyner, så jeg dråper falle ned på 
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Ijtima. Det var som om Ijtima ble dusjet med barmhjertighet. Jeg 
lukket mine øyner og begynte å resitere Durood og Salaam. 
Plutselig, endret mitt hjertets tilstand seg og jeg så den Elskede 
hvis Milad vi feiret. Jeg så den Hellige Profeten  اُهللا تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِٖه  َوَسلَّمَصّ(َ . 

لـ�ه  لـِ ْـَحْمـُد َوَجّلَ  اَل عَّزَ , hjertet mitt fikk åndelig og spirituell fred. Sannelig, 
den islamske broren hadde rett når han sa at Ijtima-e-Milad 
arrangert av Dawat-e-Islami er alltid like rørende, men det er 
våre hjerter som har forandret seg. Hvis vi forblir oppmerksomme, 
så kan man selv i dag se den Elskede Profeten اهللاُ تَعَا  َوَسلَّم ٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ َصّ(َ . 

Koi aaya pa ke challa gaya, koi umar bhar bhi na pa saka 

Yeh barray karam ke hain faislay, ye barray naseeb ki baat hay  

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

12 Madani blomster om feiring av Milad 

Madina 1: Dekorer deres hjem, moske, butikker og biler med 
flagg til glede for fødselen av den Hellige Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ . 
Belys ditt hjem med minst 12 lyspærer. Delta i en Ijtima-e-
Zikr-o-Naat natt til den 12. Rabi-un-Noor, og ved tiden for 
daggry ønsk den velsignede morgenen med tårevåte øyner ved 
å heve flagget du har i hånda og ved å lese Durood og Salam. 
Hvis mulig, fast den 12. Rabi-un-Noor Shareef fordi vår Hellige 
Profet  َ)َّوَسلَّم  اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ َص  pleide å feire hans fødselsdag ved å faste 
hver mandag.Hadhrat Sayyiduna Abu Qatada  َع   تَعَاٰىل  اهللاُ نْهُ ـَرِ,َ  sa at 
Profeten  ٖتَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه   اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  ble spurt om hvorfor Han fastet hver 
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mandag. Den Hellige Profeten    َواٰلِٖه  تَعَاٰىل &َلَيِْه  اهللاُ َوَسلَّمَصّ(َ   svarte; «Jeg ble 
født på denne dagen og jeg mottok min første åpenbaring på 
den dagen». (Sahih Muslim, side 591, Hadith 198-1162) 

Kommentatoren av Sahih Bukhari; Sayyiduna Imaam Qastalaani 
 &َلَيْه  تَعَاٰىل  اِهللا  sa; «En av hovedfordelene ved å feire fødselen til َرْمحَُة
den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  som både er prøvd og 
bevist fordelaktig er at dette året vil bli fredfullt og alle ønsker 
vil bli oppfylt fortere. Måtte Allah  ََوَجّل  sin nåde være med den عَّزَ
som feirer nettene i denne måneden som om det var Eid. 
(Mawahib-ul-Ladunniyah bind 1, side 148) 

Madina 2: I dag finner vi modeller av den Hellige Ka'ba med 
dukker som gjør Tawaaf (går rundt Ka'ba). Dette er en synd. Før 
Islams inntreden, i tiden av uvitenhet, var det 360 dukker 
(idoler) inni i Ka'aba shareef. Etter at vår Profet  تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِٖه   اهللاُ َوَسلَّمَصّ(َ   

erobret Mekka, fjernet Han alle idolene fra Ka'ba Shareef. Man 
bør derfor ikke pynte hjemmene våres med modeller av Kaba 
Shareef med dukker som gjør tawaf. Plastikk blomster kan brukes 
i stedet for dukker. Det er likevel tillatt å ha bilder av Kaba i 
huset eller i moskeen hvor menneskeansikt ikke er gjenkjennelig. 
Hvis det er et bilde som legges på bakken, og det er mulighet 
for ansiktsgjenkjennelse når du står og ser på det, så er det ikke 
tillatt.  

Madina 3: Det er ikke tillatt å pynte porten eller inngangen til sitt 
hus med bilder av påfugl eller lignende. Les følgende to Hadith 
som fordømmer bilder av levende vesener: «Nådens Engler 
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entrer ikke inn i et hus der det finnes et bilde eller en hund». 
(Sahee Bukhari, bind 2, side  409, Hadith 3322) 

Enhver som lager bildet (av et levende vesen) vil Allah  ََوَجّل  عَّزَ
straffe ham så lenge han ikke klarer å puste sjel i det bildet, 
men han vil aldri være i stand til å puste sjel i det. (Sahee Bukhari, 
bind 2, side 51, Hadith 2225) 

Madina 4: Noen steder spiller man musikk i forbindelse med 
feiringen av den Hellige Profetens    َواٰلِٖه  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّمَصّ(َ   fødselsdag. 
Det er syndig å spille musikk ifølge Sharia (islamsk lovgivning). 
Følgende to beretninger omhandler dette:  

1. Den Hellige Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  sa: «Jeg har blitt 
beordret til å ødelegge trommen og fløyten. (Firdos-ul-
Akhbar, bind 1, side 483, Hadith 1612) 

2. Hazrat Dahaak َلَيْه&   تَعَاٰىل  اِهللا  beretter at musikk ødelegger َرْمحَُة
hjertet og fører misnøye hos Allah  ََوَجّل  ,Tafseerat-e-Ahmediya) .عَّزَ
side 603 ) 

Madina 5: Du kan spille Naat-cder, men med begrenset lydnivå, 
og ved å ta hensyn til den som gjør ibadah, de sovende og de 
syke og lignende. Og ta hensyn til adhan og Iqamah. Pass på at 
du slår den av ved tiden for bønneropet (adhan) og bønn. Videre 
er det viktig å ikke spille naat i kvinnestemme.  

Madina 6: Det er ikke lov å pynte offentlige veier og gater på 
en måte som kan skape problemer for trafikantene. 
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Madina 7: Det er skamløst og haram for kvinner å gå ut av huset 
uten å være anstendig tildekket iht. shariah for å se på belysningen 
ute. Tildekkende kvinner skal heller ikke blande seg blant menn 
når de kommer ut for å se på milad-opptoget og belysningen. 

Det er heller ikke tillatt å bruke elektrisitet ulovlig. Man bør 
derfor kontakte strømleverandøren og få tillatelse, og betale på 
forhånd eller avtale etterbetaling.  

Madina 8: Prøv å være i wudhu-tilstand under hele Milad-toget. 
Forrett bønn i forsamling (jam’at). Profeten  ٖاهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِه  َوَسلَّم َصّ(َ  sine 
elskere går ikke glipp av bønn med Jama’at.  

Madina 9: Unngå å ride på hestevogn, kamelvogn o.l under 
Milad-opptoget, ettersom deres urin kan føre til at klærne til 
elskere av Profeten  اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِٖه  َوَسلَّمَصّ(َ   kan bli urene.  

Madina 10: Del ut så mange hefter og brosjyrer og VCDer 
(publisert av Maktabat-ul-Madina) som mulig under milad-
opptoget. Videre del ut frukt o.l. ved å gi dem i hendene til folk, 
og ikke ved å kaste til dem. Det er respektløst å kaste frukt o.l. ned 
i bakken som kan føre til at folk tråkker på dem. Å sløse med mat 
på denne måten er en synd.  

Madina 11: Å rope ut uhensiktsmessige slagord kan føre til 
ubehagelige hendelser og kan sabotere det prestisjefulle Milad-
opptoget. Din egen sikkerhet ligger i å forholde deg rolig og 
fredfull.  
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Madina 12: Dersom noen sabotører prøver å ødelegge Milad-
opptoget ved å kaste småsteiner eller lignende, ikke svar med 
samme mynt da dette kan føre til at milad-opptoget kan bli 
avviklet og sabotørene vil dermed lykkes. Forhold deg derfor rolig. 

Ghunchay chatkay, phool mehkay har taraf aai bahar 

Ho ga’e subh-e-baharan Eid Melaad-un-Nabi 

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

Attar's brev vedrørende Milad-feiring 

Det er en Madani anmodning at dette brevet blir lest opp hvert 
år som en påminnelse under den siste ukentlige ijtima (samling) 
i måneden Safar-ul-Muzaffar. Islamske brødre og søstre kan 
utføre nødvendig og hensiktsmessig rettelse. 

% 

Sag-e-Madina Muhammad Ilyas Attar Qadri Razavi hilser (sier 
Salaam) med hele sitt hjerte til alle elskere av den Hellige Profet 

 اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ(َ  i anledningen av Milad Shareef.  

 
َ
ُم َعل

َ
# لس�

َ
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Tum bhi kar k un ka charcha apnay dil chamkao 

Ounchay mey ouncha Nabi ka jhanda ghar ghar mey lahrao 

Madina 1: Annonser følgende melding tre ganger den første 
natten til Rabi-un-Noor i alle moskeer: «Gratulerer til alle islamske 
brødre og søstre. Måneden av Rabi-un-Noor har ankommet». 

Rabi-un-Noor ummedon ki dunya sath ley aya 

Duaon ki qaboliyat ko hathon hath ley aya 

Madina 2: Å barbere skjegget eller redusere det til mindre enn 
en håndfull er haram for menn. For islamske søstre er det haram 
og vise seg utildekket. Med velsignelsene av Rabi-un-Noor 
Sharref bør islamske brødre gjøre intensjon om å spare skjegg 
som er håndfull, og islamske søstre bør gjøre intensjon om å gå i 
Madani Burka. (Det er haram for menn å barbere eller trimme 

skjegget til mindre enn håndfull, og kvinner å vise seg utildekket. 

Det er derfor wajib (nødvendig) med oppriktig anger). 

Jhuk geya kaaba Sabhi butt munh kay bal oundhay giray 

Dabdaba Aamad ka tha,  
ً

ۡه#
َ
 ا

ً
  َمۡرَحَباو� َسۡه#

Madina 3: En varig måte å handle etter sunnah og avholde seg 
fra synder på er å fylle ut Madni In’amaat heftet hver dag ved å 
praktisere Fikr-e-Madinah og levere det til din lokale Zimmadar 
(ansvarlig islamsk bror/søster) hver måned. Rekk opp hendene og 
gjør intensjon om å fylle Madani In’amaat-heftet ved å si: 

ـ�ـلآءَا�اِْن َش  َوَجّلَ ه ل عَّزَ . 
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Badliyan rahmat ki chayen bundiyan rahmat ki aaiyen 

Ab muraden dil ki pa’yin aamad’-e-shah’e Arab hay 

Madina 4: Alle elskere av Profeten  َٖواٰلِه   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ َوَسلَّم َصّ(َ  inkludert 
Nigraan og Zimmadar bør reise på minimum 3 dagers Madani 
Qafilah i Rabi-un-Noor Shareef. Islamske søstre bør gi Dars fra 
Faizan-e-Sunnat i 30 dager (bare til islasmke søstre og andre 
mehram) i hjemmet, og deretter gjøre intensjon om å fortsette 
med det etter Rabi-un-Noor Shareef. 

Lotnay rahmatain qafilay mey chalo 

Sekhnay sunnaten qafilay mey chalo 

Madina 5: Heis 12 flagg (eller minst et flagg) i din moske, din 
butikk, arbeidsplass osv. hele måneden. Kjøp noen flagg og heng 
de opp på busser, varebiler, lastebiler, drosjer og din egen sykkel, 

bil, moped osv. َوَجّلَ  لـ�هـاِْن شَ�آءَال عَّزَ  du vil overalt se grønne flagg. Det er 
vanlig at bak lastebilene er det store bilder av levende vesener 
og/eller upassende dikt (i Pakistan), det er mitt ønske at vi kan ha 
setningen «Jeg elsker Dawat-e-Islami» skrevet bak enhver lastebil, 
buss, varebil o.l. Gjør en innsats ved å overtale bussjåfører og 
lastebilførere til å ha det bak bilen, og få min oppriktige bønn.  

Forholdsregel 

Hvis et flagg har bilde av Nailan-e-Shareef (bilde av skoene til 
Profeten َوَسلَّم   َواٰلِٖه  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  påse at den ikke går i stykker eller ,(َصّ(َ
faller ned på bakken. 
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Videre er det viktig å ta ned flaggene når måneden Rabi-un-
Noor Shareef er omme. Bruk enkle grønne flagg (uten Nalain-e-
Sharif) hvis det er fare for at flaggene kan bli disrespektert. [Jeg, 
Sag-e-Madina, bruker også enkle grønne flagg såfremt det lar 
seg gjøre hjemme hos meg selv]. 

Nabi ka jhanda lekar niklo dunya cha jao 

Nabi ka jhanda aman ka jhanda ghar ghar mey lehrao 

Madina 6: Lys opp ditt hjem med 12 lys eller lyspærer og videre 
lys opp ditt område og moske. Pynt hele ditt område med grønne 
flagg og fargerike lys. Heng opp store bannere (12 meter lang eller 
hvilken som helst annen størrelse) på taket, i moskeen og rundt 
omkring, men påse at du ikke krenker andre folks rettigheter. Flagg 
bør ikke henges opp midt i en vei, da det vil være i veien for 
trafikken. Dekorer heller ikke et slikt sted hvor veien blir smalere, 
som kan føre til at andre mennesker forstyrres eller at deres 
rettigheter krenkes.  

Bayt-e-AqJa, Bam-e-Ka’bah, bar makan-e-Aminah 

NaJb parcham ho gaya,  
ً
ۡه#

َ
 ا

ً
  َمرَۡحَباو� َسۡه#

Madina 7: Enhver islamsk bror bør dele ut hefter og brosjyrer 
(publisert av Maktaba-tul-Madina) blant deltagerne i Milad-
opptoget. Islamske søstre bør også bidra økonomisk for å dele 
ut hefter og brosjyrer. 
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På samme måte bør du også dele ut brosjyrer ved anledninger 
som ijtima, bryllup, begravelser osv. Overtal andre islamske 
brødre til å gjøre det samme.  

Bant kar Madani rasail deen ko phelaiye 

Kar kay razi haq ko haqdar-e-jinaa ban jaiye 

Madina 8: Hvis mulig kjøp 12 stk av heftet kalt; «Det velsignede 
Daggry» og 112 stk av heftet kalt: «12 Madani blomster for å 
feire fødselen til den Hellige Profeten  َو   &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  َوَسلَّمَصّ(َ اٰلِٖه » fra 
Maktabat-ul-Madina og del dem ut i Milad-opptoget. Gi disse 
særlig i gave til arrangørene av Milad-sammenkomster. 

Hvis du har råd, gi 1200 rupees eller 112 rupees eller minst 12 
rupees til en Sunni Alim (bare voksne kan gi), i løpet av måneden 
Rabi-un-Noor Shareef. Pengene kan også gis til en Imam ved en 
moske, mu'azzin (bønneroper) eller ansatte ved moskeen. Å 
gjøre det hver måned ville vært utmerket. Det er videre bedre å gi 
pengene på en fredag, ettersom belønningen for enhver god 
gjerning er 70 ganger større på en fredag.  

لـ�ه ْـَحْمـُد ـلِ َوَجّلَ  اَل عَّزَ ! Audio og video-bayan (taler) publisert av Maktaba-tul-
Madina har spilt en viktig rolle i mange menneskers liv. Det er 
mulig at også noen av dere sluttet dere til Dawat-e-Islami sitt 
Madani miljø etter å ha hørt en bayan-CD. Ved å dele ut slike 
bayan-cder er man med på å tjene Islam og det medfører store 
belønninger. Man bør derfor (hvis mulig) prøve å selge 12 bayan 
cder/dvder i uka eller minst 12 hver måned. Rike islamske brødre 
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bør gi disse bort gratis og dermed være med på å fremme Islam. 
Del ut så mange bayan CDer/DVDer som mulig. Ved anledninger 
som bryllup, eid osv. bør man vedlegge en bayan-cd eller et 
hefte sammen med invitasjonskortet.  

Mange folk sender meg dyre Eid-kort som sårer meg mer enn 
det gleder meg. Det ville vært bedre hvis folk brukte deres 
penger på å fremme Islam istedenfor å kjøpe dyre Eid-kort.  

Un k dar pey palnay wala apna Aap jawab 

Koi ghareeb nawaz to koi Data lagta hay 

Madina 9: Enhver alaqai Nigraan (område-ansvarlig) bør holde 
Sunnah-inspirerte Ijtima ved forskjellige moskeer de første 12 
dagene av Rabi-un-Noor Shareef. (Ansvarlige islamske søstre 
bør holde Ijtima hjemme. Alle bør delta i Ijtima (samlingen) med 
grønne flagg.  

Lab pe Naat-e-Rasool’e akram hathon mey parcham 

Dewana Sarkar ka kitna peyara lagta hay 

Madina 10: Ta deg en dusj natten mellom den 11. og 12. Rabi-un-
Noor Shareef. Hvis mulig, i respekt av Eid Milad-un-Nabi, 
kjøp deg nye hvite klær, ny Imamah Shareef, Miswaak, Ittar 
(parfyme), klokke, penn, chadar (sjal), lommetørkle, tasbeeh. 
(Islamske søstre bør kjøpe nye ting i henhold til deres behov).  

Aa’e na’e hakomat sika neya chalay ga 

Aalam nay rang badla subh-e-shabay wiladat 
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Madina 11: Tilbring natten til l2. Rabi-un-Noor Shareef ved å 
delta i Ijtima-e-Zikr-o-Naat og ønsk «Det velsignede daggry» 
velkommen med tårevåte øyne mens du resiterer Durood-o-
Salam og hever ditt flagg. Etter Salat-ul-Fajr, hils og gratulerer 
hverandre med Eid og gjør det resten av dagen. 

Eid Melaad-un-Nabi to eid ki bhi eid hay 

Bil’yaqeen hay eid-e-eidan eid-e-Melaad-un-Nabi 

Madina 12: Vår Hellige Profet َوَسلَّم   َواٰلِٖه  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  pleide å feire َصّ(َ
Hans fødsel ved å faste hver mandag. Vi bør derfor faste den 12. 
Rabi-un-Noor Shareef og delta i Madani milad-opptoget med 
grønne flagg. Prøv å være i wudhu-tilstand så lenge som mulig. 
Resiter Na'aat, Durood-o-Salaam og gå i milad-opptoget med 
blikket senket. Unngå å utføre upassende handlinger (slik som å 
hoppe og skrike etc) noe som gir andre mulighet til å kritisere. 

Rabi-ul-Awal tujh per Ahl-e-Sunnat kiun na hon qurban 

Kay teri barhveen tareekh wo Jan-e-Qamar aya 

Intensjoner for å feire Milad 

Den første Hadith i Bukhari Shareef (en velkjent Hadith samling) 

sier følgende:  �مَ اِن 
َ ۡ
 عۡ ا ا!

ُ
اتِ ي� بِالِّ َمال  «Handlinger avhenger sannelig 

av intensjonene, og hver person vil få belønning ut ifra sin 
intensjon» (Sahih Bukhari, bind 1, side 5) 

Husk å gjøre intensjon om å oppnå belønning hos Allah  ََوَجّل  før عَّزَ
du utfører enhver god gjerning ellers mottar man ikke belønning. 
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Likeledes bør man gjøre intensjon om å oppnå belønning når 
man feirer Milad. Handlingen(e) må være i henhold til Shariah 
(islamsk lovgivning) og utføres med oppriktighet. Hvis noen for 
eksempel feirer Milad for å vise seg fram, tvinger folk til å donere 
penger, uten sharias tillatelse skaper hindringer (problemer) for 
andre medmennesker, spiller Na’at med høyt volum på høyttaleren 
og på et tidspunkt hvor det kan føre til ubehag for de syke, 
spedbarn eller de som sover vil intensjonen om å oppnå belønning 
være til ingen nytte og personen vil i stedet være en synder.  

Jo flere gode intensjoner man gjør, desto mer belønning vil man 
oppnå. Nedenfor følger 18 intensjoner for å feire Milad. Listen 
er ikke komplett og du kan legge til flere for å oppnå mer 
belønning. 

18 intensjoner for å feire Milad 

1. Jeg vil handle i henhold til Koranens befaling, kapittel 93, 
Sura Adh-Dhuha, vers nr 11.  

ة�  و�  ۡعم� ا ب�ن�
ب��ك�  ��م�� ۡث     ر� � U�د�

�
V  ﴿W١١﴾ 

Oversettelse Kanz-ul-Imaan:  

And publicise well the favours of your Rab”  

(Hva Herrens (din Rab) godhet angår, så gjør det rikelig kjent) 

2. Jeg vil gjøre Chiragah (belysning) for å oppnå Allahs  ََوَجّل  عَّزَ
tilfredsstillelse. 
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3. Jeg vil etterligne Hazrat Jibreel ـَالم  sin handling (som َعـلَيْـِه الـّسَ
plasserte 3 flagg når Profeten َوَسلَّم   َواٰلِٖه  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ  ,(ble født َصّ(َ
ved å vifte med Madani flagg. 

4. Jeg skal henge opp grønne flagg fordi kuppelen til Masjid-e-
Nabwi er grønn. 

5. Jeg vil feire Milad-shareef med stor entusiasme for å fortelle 
ikke-muslimer viktigheten av Profeten َوَسلَّم   َواٰلِٖه  &َلَيِْه  تَعَاٰىل  اهللاُ    َصّ(َ
(Når en ikke-muslim ser grønne flagg og chiragah (belysning) 

vil han  َش  ـ�ـلآءَا�اِْن َوَجّلَ  هل َعّزَ  bli inspirert og innse hvor mye 
Profeten اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .(er elsket av muslimer َصّ(َ

6. Jeg vil plage Shaytan ved å feire Milad med full entusiasme. 

7. I tillegg til ytre pynt og dekorasjon, vil jeg også dekorere 
min indre ved å be om tilgivelse for mine synder. 

8. Jeg vil delta i Ijtima-e-Milad natt til den 12. Rabi-un-Noor 
Shareef og  

9. Jeg vil delta i Milad-opptoget på den 12. Rabi-un-Noor 
Shareef og gjøre Dhikr og lese Durood-o-Salaam. 

10. Jeg vil gjøre Ziyarah (å se) av islamske lærde og 

11. Jeg vil gjøre Ziyarah av fromme folk og 

12. Jeg vil oppnå velsignelser ved å være i nærheten av elskere 
av Profeten اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   .َصّ(َ
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13. Jeg skal ta på meg Imamah Shareef i Milad-opptoget og  

14. Jeg skal være i Wudhu-tilstand så lenge som mulig og 

15. Jeg skal utføre mine bønn (salah) med Jama'at i en moske  
under milad-opptoget. 

16. Jeg vil (etter egen økonomisk evne) dele ut hefter, 
brosjyrer og bayan-CDer/DVDer publisert av Maktabat-
ul-Madina under Milad-opptoget og Ijtima-e-Milad. 

17. Jeg skal ved hjelp av infiradi koshish (individuell innsats) 
overtale 12 islamske brødre til å delta i Madani Qafilah. 

18. Jeg skal resitere Durood‘o’Salaam og lytte til Na'at under 
Milad-toget og beskytte min tunge og mine øyner fra 
Haram (Qufl-e-Madina). 

Oh Allah  ََوَجّل  Gi oss mulighet til å feire fødselen til Vår !عَّزَ
Elskede Profet اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِٖه َوَسلَّم   helhjertet med gode intensjoner َصّ(َ
og velsign oss med inngang til Jannah-tul-Firdoos (Paradiset) 
uten regnskap på grunn av velsignelsene ved å feire Profetens 

 اهللاُ تَعَاٰىل &َلَيِْه َواٰلِهٖ  َوَسلَّم َصّ(َ  fødsel. 

 
ٓ
   ِبَاهِ ال�ِبِّ ۡي مِ ا

َ ۡ
ُ  ۡي مِ ا!   َصل� ا.�

َ
 َعل

ٰ
ِلِ  ۡيهِ تََعا3

ٰ
م َوا

�
 وََسل

 َ
ۡ
 ال

َ
ۡوا َ)

*
ُ            بيۡ بِ َصل د َصل� ا.�  ُمَم�

ٰ
(َ 

ٰ
 َتَعا3

 
Wassalam Ma’al Ikram 

17 Safar-ul-Muzaffar 1427 A.H 
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