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VELSIGNELSENE AV DEN VELSIGNEDE FØDSELEN
TIL DEN HELLIGE PROFETEN 
C

Den Hellige Koranen inneholder befaling om å huske Ayyam-ullah (dagene av Allah      ). (Kapittel 13, Surah Ibraheem, vers
5, oppsummert). Den mest velsignede av Ayyam-ullah (dagene av Allah      ) er den velsignede fødselen til den Hellige Profeten

   ٖ       
   
   . Dette fordi alle de andre dagene ble ærverdige på grunn av denne lykkebringende og velsignede dagen.

C

Den Hellige Koranen befaler oss til å feire velsignelsene til Allah      (Kapittel 11, Surah Yunus, vers 58), og det er den samme

velsignende Koranen som utroper den Hellige Profeten    ٖ         
   til å være en velsignelse for hele universet (Kapittel

17, Al-Anbiya, vers 107). Følgelig er det å feire Profeten    ٖ        
   
   i realiteten det å adlyde befalingen i Koranen (Izaaqatul-Aasaam, s. 96).

C

C


Vår Kjære og Velsignede Profet    ٖ           
   pleide å feire sin fødselsdag ved å faste på mandager. Sayyiduna Qatadah



ٖ 
 ٖ 
   
   
  
  
 " beretter at den Hellige Profeten         
 !
   ble spurt om hvorfor Han         
   fastet på mandager?


Den Hellige Profeten    ٖ        
   svarte: «Jeg ble født denne dagen, og det var på denne dagen at jeg fikk åpenbaring
(wahi)». (Sahih Muslim, s. 591, Hadees 198).

Etter at Abu Lahab døde traff noen av hans familiemedlemmer han i en drøm, hvor de så at han var i trøbbel. De spurte
han om hvordan han ble behandlet. 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, s. 9, Hadees 16661; ‘Umda-tul-Qaari, vol. 14, s. 44, Hadees 5101).

C

C

C

C

Som en kommentar til ovennevnte beretning uttaler Sayyiduna Shaykh ‘Abdul Haq Muhaddis Dihlvi #$ % ۡ   '  ( ) * "     at: «I

denne hendelsen finnes det troverdige bevis for de som feirer fødselen til den Hellige Profeten    ٖ           
   , og bruker

deres rikdom til denne begivenheten. Da Abu Lahab (som var en vantro) hørte nyheten om Profeten    ٖ          
   sin

fødsel, befridde han sin slaverinne Suwaiba for at hun kunne være blant dem som fikk æren av å amme Profeten       
  
   ٖ   . For denne handlingen ble han (Abu Lahab) belønnet med en fordel. Tenk hvilken belønning en muslim, som har
hjertet sitt fylt med kjærlighet og glede, og som bruker sin rikdom helhjertet ved denne anledningen, vil få. Det forutsetter
at vi unngår sang og musikk i Milad-sammenkomst. (Madarij-un-Nubuwwah, vol. 2, s. 19)

Hva er Mawlid? Feiringen av den velsignede fødselen til den Hellige Profeten    ٖ          
   er en lykkebringende
forsamling hvor fortreffelighetene, miraklene, det velsignede livet, oppveksten og starten av Profetdommen til den Hellige

Profeten    ٖ         
   blir fortalt gjennom autentiske bøker. (Sabl-ul-Huda, vol. 1, s. 363, oppsummert). C Sadr-ush-Shari’ah,
Mufti Muhammad Amjad ‘Ali A’zami #$ % ۡ   '  ( ) * "     har uttalt at disse beretningene (om miraklene og fortreffeligheten til

den Hellige Profeten    ٖ          
   ) er også nevnt i den Hellige Koranen og de velsignede ahadith. Så hvis muslimer deler
disse beretningene under deres forsamlinger, eller at det arrangeres forsamlinger spesifikt for å dele slike beretninger, hvordan
kan slike forsamlinger kalles for å være ikke-tillatte? Å invitere folk til å delta på slik forsamlinger er en måte å invitere dem
til det gode. På samme måte som det er tillatt å publisere reklamer og plakater for ulike taler og forsamlinger, kan heller

ikke denne type form for forsamling (hvor fødselen til Profeten    ٖ         
   blir feiret) bli kalt for ikke-tillatt eller å
være en bidah (innovasjon i religionen). (Bahar-e-Shari’at, vo. 3, s. 644)

Befalingen om å feire den Hellige Profeten    ٖ          
   : I følge læren til Ahl-us-Sunnah er de velsignede
forsamlingene av Mawlid en av de mest utmerkede handlingene av Mustahabbat (verdig), og en av de mest fremragende
handlingene av Mustahsanaat (dydig handling) (Al-Haq-ul-Mubeen, s. 100)

Fortreffeligheten og velsignelsene av å feire den velsignede fødselsdagen til den Hellige Profeten    ٖ          
   :

De som feier den velsignede fødselsdagen til den Hellige Profeten    ٖ          
   , får utallige religiøse og verdslige

velsignelser fra Allah      . Sayyiduna Imam ‘Abdur Rahman Ibn Jawzi      ( +
  " har uttalt at: «Gleden som en uttrykker



ٖ

















ved feiring av den Hellige Profeten             sin fødselsdag, vil bli en skjold som beskytter en mot Jahannum. Den


Hellige Profeten    ٖ        
   vil komme i forbønnen (gjøre shifa’at), og Allah      vil gi 10 dirham tilbake til den som

bruker en dirham for å vise glede over den velsignede fødselsdagen til den Hellige Profeten    ٖ         
   . O Ummah til


den Hellige Profeten    ٖ        
   ! Gratulerer, du har fortjent deg til å motta velsignelsene i overflod, både i denne verden

1


og livet heretter. Den som feirer den Hellige Profeten    ٖ          
   vil få respekt, velsignelser, godhet og vil entre Jannah
kledd i imamah med perler og grønn kappe. Videre vil han få utallige palasser, og i ethvert palass vil det være en himmelsk

jomfru. Resiter Salat-Alan-Nabi    ٖ        
   i overflod, og gjør det allment kjent ved å feire den velsignede fødselsdagen til



ٖ

den Hellige Profeten         
   . (Majmu’ Lateef-un-Nabi, s. 281) C Hafiz-ul-Hadees Imam Abul Khayr Muhammad Bin









(
‘Abdur Rahman Sakhaawi        +
  " har uttalt at «Store velsignelser skyller over dem som feirer fødselsdagen til den

  ( +
Hellige Profeten    ٖ          
  
  "
   .’ (Sabl-ul-Huda, vol. 1, s. 363) C Sayyiduna Imam Ahmad Bin Muhammad Qastalani 
   har uttalt at «en av fordelene av å feire Mawlid, som man har erfart å ha en virkning, er at det året blir fredfullt. Måtte
Allah      ha Barmhjertighet over den personen som gjorde om nettene til Mawlid om til en Eid-dag». (Mawahib-ulLadunniyyah, vol. 1, s. 148) C Våre fromme forfedre har i deres uttalelser gitt gladnyheter om Jannah til dem som feirer den


 % 
Hellige Profeten    ٖ          
   sin fødselsdag. C Shaykh-e-Muhaqqiq Shah ‘Abdul Haq Muhaddis Dihlvi # $  ۡ   '  ( ) * "  

har uttalt at: «De som med glede feirer natten da den Hellige Profeten    ٖ          
   ble født, vil entre Jannah-tun
Naeem med Allah      sin Nåde. Muslimer har alltid feiret fødselen til den Hellige Profeten    ٖ          
  ◌ ved å holde
forsamlinger, invitert andre muslimer til mat og gittt sadaqah (donasjon). De uttrykker sin lykke, gir åpenhjertig i Allah
     sin vei, arrangerer Milad forsamlinger og dekorerer deres hus. Og for alle disse gode gjerninger blir de velsignet av
Allah      ». (Ma-Sabata min-As-Sunnah, s. 74, oppsummert)

Uttalelsene til de lærde og Muhaddiseen

C

  ( +
Sayyiduna Imam ‘Abdur Rahman Ibn Jawzi     
  " har uttalt at «Denne handlingen (dvs. feiring av fødselen til den



ٖ

















Hellige Profeten             ) inneholder ydmykelse for satan og styrke for den sanne troende». (Sabl-ul-Huda, vol. 1, s. 363)
C Imam Jalaluddin ‘Abdur Rahman Suyuti #$ % ۡ   '  ( ) * "    har uttalt at: «Den personen som feirer fødselen til den Hellige


Profeten    ٖ         
   tjener belønning, fordi denne feiringen er et uttrykk for vår glede ovenfor den Hellige Profeten  
   ٖ       
   
 .’ (Al-Haawi lil-Fatawa, vol. 1, s. 222) C Kommentatoren av Sahih Bukhari, Sayyiduna Ahmad Bin Hajr ‘Asqalani
  ( +
   
  
  " har uttalt at «Det er prisverdig at vi viser vår takknemlighet ved å arrangere forsamlinger på fødselsdagen til

den Hellige Profeten    ٖ          
   og utfører andre dydige handlinger for å uttrykke vår glede».(Al-Haawi lil-Fatawa, vol. 1,

  ( +
s. 230) C Sayyiduna Abu Musa Zarhooni   
   
  
  " ble beæret med visjonen (ziyarah) av den Hellige Profeten ٖ       
  


   i sin drøm. Ydmykt spurte han    
  
  " om det å holde Milad-forsamlinger. Den Elskede Profeten    ٖ       
    ( +
  

svarte: ‘   ’ ﻣﻦ   ح   ﻨ   ﺣ ﻨdvs. Jeg er glad i dem som er glad i meg. (Sabl-ul-Huda, vol. 1, s. 363)

C
1.

Under følger noen Madani blomster som Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, grunnleggeren av Dawat-e-Islami, ‘Allamah Maulana
Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri          -   . / 0 1 2 3 har utgitt i sitt hefte: Det Velsignede Daggry.

Vår kjære Profet    ٖ          
   pleide å feire sin velsignede fødselsdag ved å faste på mandager. Du bør også faste den 12.

Rabi-ul-Awwal til ære for Elskede og Velsignede Profeten    ٖ          
   .

2.

Utfør rituell dusj (ghusl) natten mellom den 11. og 12. Rabi-un-Noor Shareef. Hvis mulig, i respekt av Eid over alle Eid (dvs.

den velsignede fødselsdagen til den Hellige Profeten    ٖ          
   ), kjøpe nytt av det du trenger til feiringen.

3.

Påse at du, under feiringen av den velsignende og elskede Profeten
andre folks rettigheter (Huqooq-ul-‘Ibad).

4.

5.

6.


   ٖ        
   
  

sin velsignede fødselsdag, ikke krenker


I anledning fødselsdagen til den Hellige Profeten    ٖ          
   , bør alle islamske brødre og islamske søstre gjør
intensjon om å tilbringe sitt liv i samsvar med de velsignede Sunnah.

I anledning fødselsdagen til den Hellige Profeten    ٖ          
   , heis det grønne flagget i moskeen, i ditt hjem og i
butikkene. Lys også opp ditt hjem, moske, butikk o.l. med lovlig belysning.

Prøv å være i wudhu-tilstand under Milad-toget. Forrett bønnen (salah) i forsamling (Jama’at).

(For flere detaljer les heftet ved navn ‘Det Velsignede Daggry’ forfattet av Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, ‘Allamah Maulana Abu Bilal
Muhammad Ilyas Attar Qadiri         -   . / 0 1 2 3.)

For å leve et liv i overensstemmelse med Sunnah og for å utføre dydige handlinger med kontinuitet, bli en del av
Dawat-e-Islami sitt Madani miljø.
2

