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Du’a for å lese en bok
Les følgende Du’a (bønn) før du leser en religiøs bok eller
islamsk leksjon, og du vil Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ huske det du har lest
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Åpne døren av kunnskap og visdom for oss, og
Ya Allah Ȑ
send Barmhjertighet over oss! O den mest Mektige og Ærede!

 $O0XVWDWUDIYROV 

Husk: Resiter 6alat-‘alan-Nabi Ĳ en gang før og etter Du’a
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Uansett hva shaytan gjør for å forhindre deg fra å lese dette
heftet, bør du lese det i sin helhet. Du vil Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ føle en
Madani transformasjon i deg.

Resiterte Salat Alan Nabi ȯ høylytt og ble tilgitt
En gammel from mann så en person etter hans død i drømmen,
h iġ hhh h
og spurte: ū
 j ķ ĬA
Ůšȯ ĵŲ «Hva slags behandling fikk du hos Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ». Han svarte: «Allah Ȑ
Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ har tilgitt meg». Den fromme
mannen spurte: «På hvilket grunnlag?» Han svarte: «Jeg pleide
å skrive velsignede hadith hos en muhaddith (ekspert innen
hadith-litteraturen) og når han resiterte Salat-Alan-Nabi på Den
Äǭ
Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä resiterte også jeg Salat-Alan
Ameer-e-Ahle Sunnah holdt denne talen I den ukentlige ijtima den 18ende Rajab
ul Murajjab 1431 etter hijrikalenderen. Denne presenteres her med nødvendige
rettelser og korrigeringer.
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Nabi høylytt. Når alle de tilstedeværende hørte det, resiterte
også de Salat-Alan-Nabi. Av velsignelsen til denne handlingen
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . $O4DXOXO%DGLՍS 
ble vi alle tilgitt av Allah». Ȑ

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Allah

ȐÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ

sendte en åpenbaring til Sayyiduna Sulayman
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
og beordret Han »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÅ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ ) til å
Ä ȻȠüȒǮøȑ
besøke havet for å vitne eksistensen av Sin Kraft. Sayyiduna
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ ʄü øǽÄ dro dit med sine følgesvenner,
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
men så ikke noe bemerkelsesverdig. Han »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ
beordret derfor en jinn til å dykke i havet og å fortelle om
tilstanden fra dypet. Etter å ha kommet ut av havet sa jinn’en:
«Jeg klarte ikke å dykke helt til dypet av havet og så heller ikke
noe bemerkelsesverdig».

»ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
ÄÇ ¾ȻÅ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ
Ä ȻȠüȒǮøȑ

ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Han (»ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ ) beordret derfor en sterkere jinn til å
dykke. Denne jinn dykket dobbelt så dypt som den første Jinn,
men heller ikke han kunne bringe noe informasjon. Sayyiduna
ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ beordret sin viseminister Shaykh
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Asif bin Barkhiya ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä til å dykke. Kort tid etter kom
Æ
Asif bin Barkhiya ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ ǆÅ ƅ
Ä È §Ä tilbake med en praktfull hvit
kuppel som hadde 4 dører, og presenterte det for Sayyiduna
ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄ Ȓ øǽȻ
Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ .
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Den ene døren bestod av perler, den andre av rubiner (Yaqut),
den tredje av diamanter og den fjerde var laget av smaragder
(Zamarrud). Det var ikke en eneste dråpe vann fra havet inne i
kuppelen, til tross for at alle de fire dørene var åpne. Inne i
kuppelen, satt det en veldig kjekk ung mann, kledd i pene og
rene klær, opptatt med sin bønn (salah). Da han hadde fullført
ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
sin bønn, hilste Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ȻÅ ȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ på ham og spurte
om hemmeligheten bak denne kuppelen. Han sa: Ya Nabi Allah
(O Allah’s Profet) »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ ! Min far var funksjonshemmet og
min mor var blind. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ ÄǽȻȜøȹ Ȓ øÆȑȻ ǜÅ øȖÈ ǖÄ È øȑÄ  Jeg passet og tjente dem i sytti
år. Før min mor gikk bort gjorde hun følgende dua: «Ya Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Velsign min sønn med et langt og rettferdig liv». Min
Ȑ
kjære far gjorde følgende dua før han gikk bort: «Ya Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , gi min sønn en slik plass til å tilbe (gjøre ibadah) der
Ȑ
shaytan ikke kan forstyrre han». Jeg så denne kuppelen da jeg
kom til dette havet etter begravelsen av min elskede far og jeg
entret denne. Etter at jeg hadde kommet inn, kom en engel og
plasserte denne kuppelen i havets bunn. Som et svar på
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
spørsmålet fra Sayyiduna Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÅ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ , svarte
Ä ȻȠüȒǮøȑ
den unge mannen: «Jeg kom hit i den velsignede tiden til
ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Hadhrat Sayyiduna Ibrahim (»ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ )».
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈ Ȧ Ä ȒøǽȻ
Sayyiduna Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ beregnet da at dette
utgjorde to tusen år, og fortsatt var han ung. Ikke et eneste
hårstrå hadde blitt hvitt. Når det gjaldt mat sa han: «Hver dag
bringer en grønn fugl noe gulaktig i nebbet. Jeg spiser det. Den
inneholder smaken av alle velsignelsene i verden. Den oppfyller
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min sult og slukker min tørst. Utenom dette er jeg Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȻ Ȝøȹ Ȓ øÆȑȻ ǜÅ øȖÈ ǖÄ È øȑÄ
også sikret mot varme, kulde, søvn, dovenskap, døsighet,
ensomhet, frykt og redsel».
På anmodning fra den unge mannen, beordret Sayyiduna
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÅÄ ȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ sin viseminister Asif Bin Barkhiya
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä om å plassere kuppelen tilbake på havets bunn.
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Deretter sa Sayyiduna Sulayman »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÅÄ ȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ ) «O Folk,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sende sine velsignelser over dere. La dere
måtte Allah Ȑ
merke til hvor lett dua (bønn) fra foreldrene blir oppfylt! Avstå
fra å være ulydige mot deres foreldre!». 5DX]XU5L\DKLQSS
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vise sin Barmhjertighet mot dem og med deres
Måtte Allah Ȑ
velsignelser tilgi oss uten regnskap.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

Kjære islamske brødre! Det viser seg at å tjene og pleie sine
foreldre er en stor ære. Hvis de blir fornøyde og ber for deg, vil
det føre til suksess både i denne og den neste verden. I den
sammenheng skal vi høre enda en tro-oppfriskende hendelse
og juble.

Skadet finger
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Bayazid Bistami ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä sier at min mor ba meg
om ett glass vann en kald vinter kveld. Jeg hentet ett glass
vann, men hun hadde sovnet i mellomtiden. Jeg følte det ikke
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hensiktsmessig å vekke henne, så jeg stod ved siden av henne
med vannet og ventet på at hun skulle våkne. Jeg sto der
ganske lenge og ventet og noe av vannet hadde rent ut av
glasset og utover på fingeren min og frosnet. Da min mor
våknet, presenterte jeg henne glasset med vann. Fingeren som
ble sittende fast til glasset på grunn av frost, løsnet da jeg
adskilte den fra glasset og huden ble revet av og blodet begynte
å renne. Da min mor så dette, spurte hun: «Hva er dette?».
Jeg fortalte henne hele hendelsen. Da løftet hun hendene og
gjorde følgende Du’a: «O Allah Jeg er fornøyd med han, vær
fornøyd med han du også» 1X]KDWXO0DMDOLVYROSS
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vise sin Barmhjertighet mot dem og med
Måtte Allah Ȑ
deres velsignelser tilgi oss uten regnskap.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Kyss inngangen til Jannah hver dag
De heldige som har foreldre som er i live, bør minimum en
gang i løpet av dagen kysse deres hender og føtter. Det å
respektere sine foreldre har stor status. Den hellige Profeten
û h i ğ hû h
h ğ i û j ŉh ũû h A ĺ
h ƕ
ĹŶƠA «Jannah
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä  Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭ
Ä har sagt: jDĵŹɊƅA _A

(paradiset) ligger under føttene til deres mødre. 0XVQDGXVK
6KDåÁEYROSSΤDGëġ Altså, det å vise godhet mot dem
vil medføre at du entrer Jannah (Paradiset).
5
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Det fremgår i Bahar-e-shari’at utgitt av Dawat e islami sitt eget
forlag, Maktaba-tul-Madina, bestående av 312 sider, volum 16
side 88 at: En kan også kysse føttene til sin mor. Det fremgår av
følgende Hadith: «Den som kysser foten til sin mor, er slik som
å kysse døra til Jannah». 'XUUH0XNKWÁUYROSS

Frigjorde to slaver fordi han hevet stemmen foran sin
mor
Når du ser dine foreldre komme, stå opp i respekt for dem.
Ikke snakk til dem ved å se dem i øynene. Dersom de roper på
deg, svar dem øyeblikkelig ved å si Labbaik (Her er jeg). Bruk
respektfulle ord når du snakker med dine foreldre, og aldri la
din stemme overstige deres.
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Hadhrat Sayyiduna ‘Abdullah bin Aun ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä sin mor
Æ
Æ
ropte på ham ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻǆÅ ÄƅÈ §Ä og da han ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣȻǆÅ ƅ
Ä È §Ä svarte på hennes
kall ble stemmen hevet litt. Som en erstatning for dette,
Æ ȻǆÅ ƅ
frigjorde han ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä to slaver.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

Tjen belønning av Hajj-e-Mabrur (akseptert hajj) om
og om igjen
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä ǢÄÇ Äǽ Ȝˠȹ ȒøȑȻ Ș
ü È ǄøǥÅ
Ȑ
Ä øǖ

Våre fromme helgener hadde respekt for deres
foreldre, og de hadde en unik madani tankegang.
6
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Hvor skal vi få to slaver fra! Ah! I slike saker, glem 'to høner', vi
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
er ikke engang villig til å ofre to egg i veien for Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ gi oss evne til å forstå viktigheten av våre
Måtte Allah Ȑ
foreldre. Ameen!
La oss tjene rikelig belønning uten å bruke noe og det helt
gratis. Se på dine foreldre med sympati og kjærlighet. Hva kan
man si om det å se på sine foreldre med et barmhjertig blikk?
Äǭ
Den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä har sagt: «Når ett barn
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
ser på sine foreldre med et barmhjertig blikk, vil Allah Ȑ
skrive belønning av hajj-e-mabrur (akseptert hajj) for ethvert
slikt blikk».
È ȠÄ ǱÈ ǠÆ Ç ȑȻȔÆ
De hellige følgesvenner ¼
Å ȞÈȦÄȒøǽÄ spurte: «Selv om noen ser på
Äǭ
dem hundre ganger i løpet av dagen». Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾Ä ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sa:
h h ih û h iġ h û hh
û
iĶ
h
 žŚA b ǚȱA ĬA ű šȫ «Ja, Allah er den største og den reneste.»

6KXՍDEXO,PDQYROSS+DGLV
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ i stand til å gjøre alt. Han kan gi så mye
Uten tvil, er Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ er ikke bundet eller tvunget av
som han ønsker. Han Ȑ
noen i det hele tatt, så hvis noen ser på sine foreldre med et
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ gi
barmhjertig blikk hundre ganger om dagen vil Han Ȑ
han belønningen av hundre aksepterte hajj (pilgrimsreiser).

Venn i Jannah
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
En gang da Sayyiduna Musa Kalimullah »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ
møtte opp ved hoffet til Allah og spurte den Mest Tilgivende:
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ! Vis meg min følgesvenn i Jannah.
«Ya Rabb-e-Gaffar Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sa: «Dra til den og den byen, du finner den og den
Allah Ȑ
slakteren der, han vil han være din følgesvenn i himmelen.»
ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Deretter gikk Hadhrat Sayyiduna Musa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ til den
byen og til slakteren. Slakteren vurderte Hadhrat Sayyiduna
ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Musa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ som reisende og gjest, uten kjennskap.
Han inviterte han hjem til seg som en reisende og gjest. Da de
begge satte seg ned for å spise, plasserte han en veldig stor kurv
ved siden av seg. Han tok en bit selv og la to inn i kurven.
Under maten banket noen på døren. Slakteren reiste seg og
gikk utenfor.
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Hadhrat Sayyiduna Musa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ȻÅ ȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ så inn i kurven
og fant en eldre mann og kvinne. Så snart de fikk øye på
ÄÇ ȻȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Sayyiduna Musa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ dukket det opp ett smil på
ansiktene deres. De vitnet om Profetdommen til Sayyiduna
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Musa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÅÄ ȻȠü Ȓ Ǯøȑ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ og i samme øyeblikk forlot de denne
verden..

Da slakteren kom tilbake og så sine avdøde foreldre i kurven,
forstod han hele saken og kysset hendene til Hazrat Musa
»ȮÄ Ǧøȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Profet
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
ÄÇ ¾ȻÅÄ ȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ og sa: «Du synes å være Allahs Ȑ
ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Hazrat Sayuiduna Musa »ȮÄ Ǧøȑ
Han
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ ».
»ÄȮøǦøȑ
ÄÇ  ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ spurte: «Hvordan klarte du å gjenkjenne meg?» Han
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ gråtende
svarte: «Foreldrene mine pleide å påkalle Allah Ȑ
hver dag, om å få død under tilværelsen av Sayyiduna Musa
»ÄȮøǦøȑ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ ».
8
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Ved deres plutselige død, skjønte jeg at De må være Sayyiduna
Musa »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ . Slakteren sa videre: Når min mor hadde spist
mat, pleide hun å gjøre følgende dua for meg: «O Allah! Gjør
mitt barn som en følgesvenn av Musa »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ i himmelen.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ har gjort
Sayyiduna Musa »ÄȮøǦøȑȻ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ sa: «Gratulerer! Allah Ȑ
deg til min følgesvenn i Jannah. 1X]KDWXO0DMDOLVYROSS
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vise sin Barmhjertighet mot dem og med deres
Måtte Allah Ȑ
velsignelser tilgi oss uten regnskap.

Den som ikke adlyder sine foreldre blir straffet selv i
det verdslige liv
Kjære islamske brødre! Så dere i hvilken grad foreldrenes dua
blir akseptert til fordel for deres barn! Dersom foreldrene blir
sinte og ber for sine barn, blir det også akseptert. Derfor bør
Äǭ
foreldre alltid holdes glade. Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä sa:
«Foreldre er din helvete og paradis.’
6XQDQ,EQ0ÁMDåYROSSΤDGëġ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
På et annet sted sa Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ : «Hvis Allah Ȑ
ønsker kan han utsette straffen for all synd inntil dommens
dag, men han straffer misnøye av foreldrene i denne verden».

$O0XVWDGUDNYROSSΤDGëġ

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔ Ķžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
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Ble stum fordi han valgte å ikke svare på kallet til sin mor
Det er fortalt at en person valgte å ikke svare på kallet fra sin
mor. På grunn av dette ble han forbannet av sin mor, og ble
stum på grunn av dette. %LUUXO:ÁOLGD\QOLϭϬDUϭīVKëSS 

Det er bedre for foreldrene å avstå fra forbannelse
Kjære islamske brødre! Hørte dere det? Mannen som ikke svarte
på sin mors kall ble stum! Det er mange madani blomster å
hente fra denne fortellingen for de som ikke adlyder sine foreldre,
men også foreldrene bør tenke seg om. Særlig de mødre som
stadig vekk forbanner sine barn ved å si: «Måtte du bli ødelagt,
måtte du bli lammet av spedalskhet osv» bør kontrollere sine
tunger. For dersom deres bønn (forbannelse) blir godtatt, kan
det føre til at noe virkelig galt skjer med deres barn som også
vil medføre at moren blir bekymret. Det er derfor best at man
bare gjøre du’a om barnas velvære.

Dersom foreldrene kaller må man returnere selv om
man er i utlandet
Det er uten tvil en stor ære å reise i Madani Qafilah av Dawate-Islami sammen med tilhengere av den hellige Profeten
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä  Det er også et stort privilegium å reise i
Madani Qafilah av Dawat-e-Islami og spre Madani arbeid, å
reise utenlands og bo der i 12 måneder eller 25 måneder.
Imidlertid hvis foreldrene blir sinte på grunn av dette, eller om
10
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de må møte mye problemer på grunn av dette, så ikke reis i det
hele tatt. Målet med å spre arbeidet Dawat-e-Islami rundt om i
verden er ikke å oppnå sin egen status, men for å oppnå gleden
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Og gleden av Allah kan aldri oppnås ved å skade
av Allah Ȑ
følelsene til sine foreldrene. Folk som jobber eller driver
bedrifter i andre byer eller land bør også reise etter å ha fått lov
av sine foreldre. Som det er skrevet i "Bahar-e-Shari'at', volum
16, side nummer 202 publisert av Maktaba-tul-Madinah: ”Han
(sønnen) er i utlandet og foreldrene kaller ham. Nå må han gå
tilbake til dem. Skrive et brev vil ikke være tilstrekkelig.
Tilsvarende hvis foreldrene krever at han tjener dem, må han
returnere og tjene dem”

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Spedbarnet som snakket!
Når foreldre kaller, ikke svar sent uten grunn. Noen mennesker
er svært uforsiktige når det kommer til dette. De vurderer ikke
engang hvor dårlig det er å svare sent. Selv hvis du ber nafl
(ekstra bønn) og foreldre roper på deg må man avbryte (nafl)
og svare dem. Imidlertid er det pålagt (wajib) å gjenta den
bønnen etterpå.
De som sårer foreldrenes følelser ved å ignorere deres samtaler
uten grunn, begår en synd og risikerer ilden i jahannnum. Mor
er tross alt en mor. Noen ganger, på grunn av forvirring kan det
11
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komme noe dårlig for hennes barn ut av munnen hennes. Hvis det
er tid for aksept av du’a så vil barna komme i vanskeligheter i
henhold til dette. I denne sammenheng kan det nevnes en moralsk
historie om en gammel mann fra Bani Israil som vi finner i
Äǭ
Bukhari Sharif. Den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä har sagt:
Det var en person som het Juraij i Bani Israil. Hans mor kalte
på han mens han forrettet bønnen, men han svarte ikke. Han
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ eller svare på henne?’ Hans mor
sa: ‘Skal jeg tilbe Allah Ȑ
kom og forbannet ham for å ikke ha fått et svar fra ham: «O
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ikke gi ham død, inntil han ser ansiktet til en
Allah Ȑ
ubeskjeden kvinne’.
En dag befant Juraij seg på sitt tilbedelsessted. En kvinne sa:
‘Jeg vil forføre ham’. Hun kom og begynte å snakke til Juraij,
men han (Juraij) nektet. Til slutt gikk hun til en gjeter og
overleverte seg til ham. Senere fødte hun et barn og knyttet
ham til Juraij.
Folk kom til Juraij og ødela hans sted for tilbedelse og sparket
ham ut og mishandlet ham. Juraij utført renselse og tilba Allah
og deretter kom til det barnet og sa: ‘O barn! Hvem er din far?’
Han svarte: ‘Den gjeteren’. Deretter sa folk til Juraij: «Vi vil
bygge deg et sted for tilbedelse for deg med gull. 'Han sa: ‘Nei,
lag den slik den var før (altså av leire)’. ϢDΥëΥ%XNKÁUëYROSS
ΤDGëġϢDΥëΥ0XVOLPSSΤDGëġ
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vise sin Barmhjertighet mot dem og med
Ȑ

Måtte Allah
velsignelser tilgi oss uten regnskap.



deres

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ

Gikk seks mil på varme stein med moren på
skuldrene
Foreldre har så mange rettigheter at vi aldri kan oppfylle dem.
Äǭ
En følgesvenn spurte den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä : ‘På
en sti var det så varme steiner at hvis man plasserte et stykke
kjøtt på det ville det blitt grillet. Jeg tok min mor seks mil og
bar henne på skuldrene mine. Er jeg fri fra de rettighetene av
Äǭ
min mor?’ Den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: ‘Dette kan
være vederlag for en av de smertene hun utholdt mens hun
fødte deg’. $O0XՍMDPXϣϢDJKëUOLϭϬDEDUÁQëYROSSΤDGëġ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ vise sin Barmhjertighet mot dem og med deres
Måtte Allah Ȑ
velsignelser tilgi oss uten regnskap.

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Hva hvis menn måte føde et barn istedenfor kvinner?
Kjære islamske brødre! Uten tvil en mor møter så mange
vanskeligheter for barnet. Bare en mor kan forstå smerte hun
bærer under fødselen. Menn er sånn sett heldige som ikke må
13

+DYHWV.XSSHO



Æ ȻǆÅ ƅ
gjennomgå samme smerte. A’la Hazrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä sier i Fatawa
Razaviyyah Sharif volum 27 side 101: “Menn får bare glede,
men kvinnen møter vanskeligheter i lang tid. Holder barnet i
magen ni måneder og møter vanskeligheter med å gå, stå opp, sitte
ned og hun står overfor nesten død over hver sammentrekning
under graviditet. Deretter bærer kvinnen smerter av blødninger
etter en fødsel, og er ikke i stand til å sove på grunn av ulike
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sier:
typer smerter hun får. Allah Ȑ

Â
Á
ÂÌÁ Â
¾ Â Â Ð Á Á ¾ Â Ê Â Â Â ÐÁ
 Ĕa¾ ɓÐ j .Á ¡Ð ON ȸÊ ȹoÌ Ã  0Á  ȸÊ ȹÐ VÁ 0Á Ĕ CaÐ  KÁ r0Á  0 Ä  CaÐ  Ä  KÁ VÁ

‘His mother bore him in the womb with hardship, and delivered
him with hardship; and carried him and lactating him is for
thirty months.’ 
.DQ]XO,PDQ>2YHUVHWWHOVHDY.RUDQHQ@  .DSLWWHO$O$"4DIYHUV

Fødselen av alle barn er minst tre års sammenhengende hardt
arbeid for en kvinne. Hvis en mann måtte føde selv en mus,
ville han aldri ha gjort det noen gang igjen i sitt liv.
)DWDZD5D]DZL\\DKYROSS

Kona fortjener sympati (omsorg)
Kjære islamske brødre! Den velsignede Fatwa av A’la Hazrat
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä ikke bare markerer betydningen av en mor, men
også av en kone. En mann bør være ekstra snill mot sin kone
under svangerskapsperioden. Han bør hjelpe henne i husarbeid.
14
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Han bør ikke la henne gjøre noe hardt arbeid. Faktisk skal han
gi henne så mye hvile som mulig. Når han koser med sitt barn,
bør han også se på barnets mor med barmhjertige blikk og
tenke på de vanskelighetene hun holdt ut i forbindelse med
fødselen til sitt elskede barn.

Amming av barn
Verset fra den Hellige Koranen som er nevnt i den velsignede
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
 ü ÄǾÄǉȻ ƣ
Fatwa av A’la Hazrat ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
Ä È §Ä ‘weaning is for thirty months»
‘er knyttet til etablering av forholdet mellom melk og til forbud
mot Nika.
Det er nevnt i ‘Bahar-e-Shari’at’, volum 2, side 36 utgitt av
Maktaba-tul-Madinah at: «Spedbarn skal ammes i to år (ifølge
Hijri år). Det er ikke tillatt mer enn det, uavhengig om barnet
er en jente eller en gutt. Det er populært blant noen mennesker at
jenter kan ammes i to år, og en gutt for to og et halvt - dette er
feil. Denne kjennelsen (av 2 år) er bare for amming. For at
nikah skal bli haram, er perioden to og et halvt år.

Det er en plikt å være lydig mot slemme foreldre
Æ
 ü ÄǾøÄǉȻ Ȝø
Sayyiduna ‘Abdullah Bin Abbas ǀȖÄ ȞÅ È ȚøǽÄ Ȼ Ţǀ
Å ȹ ȒøȑȻ ʝ
Ä §Ä forteller at
Äǭ
Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: «Den som om morgenen er på en
slik måte at han er lydig mot sine foreldre, for han vil to av
dørene i Jannah åpnes om morgenen. Dersom bare én av hans
foreldre er i live, vil bare en portal åpnes. Og den som om

15
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
kvelden var på en slik måte at han var ulydig mot Allah Ȑ
vedrørende rettighetene til sine foreldre, for han åpner to
portaler i Jahannum om morgenen. Dersom bare en av dem er
i live, da vil bare en portal åpnes. En person spurte: «Selv om
Äǭ
foreldrene er slemme mot ham»?. Han ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä svarte:
«Selv om de er slemme, selv om de er slemme, selv om de er
slemme». 6KXՍDEXO,PDQYROSS+DGHHV

Kjære islamske brødre! Det er ingen tvil om at den personen
som holder hans foreldre lykkelige er veldig heldig. Den som ikke
gjør det, for han er det ikke noe annet bortsett fra ødeleggelse.
 ÄÇ ǑÄ ¾Ä Ǣ
ÄÇ ǽÄ sier i kapittel 15, Bani Israil, 23 vers til 25:
Allah Ȑ

Á ¾ Ð
Á Ð Á
Ì Á Ó Â Â Á Á
Ð Á Á Ð Á ÁÂ
CÁ Â ÃƋ 0Ð  CÁ  ]VÁ  ǀÁ Ǆɕ
Ã ɘ +]~Ã Ä GÐ Á ªCÃÄ Ĕ CCgÁ VÃ Ã Ðª]Ã ¡Á CÃF0
Á ¾ Á Â ÁÄ Ð Â Á Á Â Ð Á Ð Á Á ÁÄ Ä Â Ó Á Â ÁÄ Ð Â Á Á Á
Ð Ð
qÃ Z0Á  èÜÝéC¾ Ðª aÃ ɔ°¬¡Ð CÁ ȱȲ 0C
aɓJ°¬0 )À  CȱȲ J°
Á
Á
ÁÄ Á  Ä ÂÄ Á Á Á Á Â Á
Ð Ä ÁÄ  Ð Â0Á  §Ã Á VÐ ǖǘ
 ƍÐ ƴÃ «Ì ÄFÁ CÁ ɔ CÁ Â Ð VÁ 
Ã  ,Ã _ CR CȱȲ
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 Ĕ
Ã Ã
Treat your parents with kindness; if either of them or both reach
old age in your presence, do not say ‘Uff’ (any expression of
disgust) to them and do not rebuff them, and speak to them with
the utmost respect. And lower your wing humbly for them, with
mercy, and pray, ‘My Lord! Have mercy on them both the way
16
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they nursed me when I was young.’ Your Lord is Well-Aware of
what is in your hearts.
.DQ]XO,PDQ>2YHUVHWWHOVHDY.RUDQHQ  .DSLWWHO%DQL,VUDLOYHUV

Mor må jo også tåle urensligheten til barnet i barndommen

Kjære islamske brødre! I det ovennevnte Koran-verset, har
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ gitt ordre om å være respektfull mot foreldre. Spesielt
Allah Ȑ
tjene og se etter dem i deres alderdom. Når foreldre når
alderdommen setter det absolutt en mann på prøve. Noen
ganger i alderdom, gjør foreldrene fra seg på sine senger og
barn blir irritert og bærer det i tankene.
Men husk! Det er fortsatt obligatorisk å pleie og å stelle
foreldre i en slik tilstand også. Tross alt, tåler og steller moren
også barnet under barndom. På grunn av alderdom og ulike
sykdommer, uansett hvor mye irriterte de blir, uansett om de
blir glemske, uansett hvor mye de klager på en sak uten noen
grunn, uansett hvor mye de krangler, selv om de gjør deg
deprimert, må du likevel fortsette å være tålmodig, tålmodig og
tålmodig! Du er nødt til å respektere dem, ikke være respektløs
eller skrik til dem. Det er ikke tillatt å si ‘Uff’ engang til dem,
ellers står du i fare for stort tap og ødeleggelse i begge
verdener. Dette fordi den som sårer følelser sine foreldre, blir
ydmyket og forbannet i denne verden og vil også måtte tåle
pine i det hinsidige.

17
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'LOGXNKDQDFKRUGD\QPDQEDSND
:DUQDKLVPD\QKD\NKDVDUDKDSND

 :DVDLOH%DNKVKLVKSS 

Lik med esel-ansikt
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § (som var blant
Sayyiduna ‘Awwam Bin Hawshab ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
Tabi'i Taba'iin og døde i 148 Hijri) sier: En gang gikk jeg forbi
en landsby. En gravplass lå i utkanten av landsbyen. Etter Asrsalah åpnet en av gravene seg og det kom ut en mann som
hadde et ansikt som en esel og resten av kroppen var som et
menneske. Han skrek tre ganger som en esel og gikk tilbake i
graven, og graven lukket seg igjen. En gammel dame satt og
sydde like ved. En dame sa til meg: ‘Ser du den gamle
kvinnen?’ Jeg sa: ‘Hva er det med henne?’ Hun sa at den gamle
damen er mor til den i graven.

Han var en alkoholiker. Etter at han hadde drukket og kom
hjem om kvelden, pleide hans mor å råde ham: ‘O mitt barn,
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Når vil du slutte med å drikke denne
frykt Allah Ȑ
urenheten!’ Han pleide å svare henne tilbake: ‘Du skriker som
en esel.’
Han døde etter Salah-Asr. Siden den dagen han døde, åpner
hans grav seg etter Asr-bønnen, og han skriker som en esel tre
ganger. Deretter går han tilbake i graven og denne lukkes igjen.
$WWDUJKLE:DWWDUKLEYROSS+DGLV
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Ingen av tilbedelsene til en som er ulydig mot sine
foreldre blir akseptert
Kjære islamske brødre! Vi angrer oppriktig i det velsignede
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ den mest Barmhjertige og Tilgivende, og
Hoffet til Allah Ȑ
vi bønnfaller Ham for sikkerhet i det hinsidige. Ah! Såre følelsene
til ens foreldre er årsak til deprivasjon og resulterer i alvorlig
û i h h
h ǚû Ūh ůA
BAŊŠ «Testen i graven er en
Ğ ń
pine. Det fremgår i en hadith: Ũ
j
realitet.’ 6XQDQ1DVDLSS+DGLV

Noen ganger er glimt av dette også vist i verden slik at folk kan
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ta litt lærdom fra det. A’la Hazrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä sier i svaret på et
av spørsmålene spurt om ulydighet til sin far: Ulydighet mot
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ og hvis ens far er misfornøyd
far er som ulydighet av Allah Ȑ
er det samme som at Allah er misfornøyd. Hvis en person
behager hans foreldre, så er de Jannah for ham, og hvis han
ubehager dem, så er de hans Jahannum.
Ingen av hans handlinger, verken de obligatoriske eller frivillige,
vil bli akseptert så lenge hans far ikke er fornøyd med han. I
tillegg til straffen i det hinsidige, vil han også i denne verden bli
rammet av alvorlige ulykker og det er en fare for at han ikke vil
kunne resitere Kalima Sharif (trosbeskjennelsen) på sitt dødsleie.
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄ¦ǀøÄǾøȕÄ .
Ȑ

)DWDZD5D]DZL\\DKYROSS
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ Äǽ ȜøȹȒøȑÄ¦ǀøÄǾøȕÄ !
Ȑ

(Måtte Allah forby) selv om foreldrene er (ikke
troende), er det likevel nødvendig å være snill mot dem innenfor
bestemmelsene i Shari'ah. Allamah Maulana Mufti Muhammad
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Amjad Ali A’zami ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä skriver med henvisning til
‘Alamgiri ‘i’ Bahar-e-Shari’at’, bind 2, side 452 publisert av
Maktaba-tul-Madinah at: “Hvis foreldrene til en muslim er
ikke-troende og de spør ham om å ta dem til en avgud-tempel,
da bør han ikke gjøre det. Hvis de derimot spør han om å bringe
dem tilbake derifra, så han kan bringe dem tilbake.’
)DWDZDՌ$ODPJLULYROSS

En som banner til andres foreldre
De som er vant til banne til andres mødre er svært uverdige
mennesker. Badr-ush-Shari’ah, Badr-u-tariqah, ‘Allamah Maulana
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Mufti Muhammad Amjad Ali A’zami ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä skriver i
Bahar-e-Shari’at’, volum 16, side 195 Utgitt av Maktaba-tulÄǭ
Madinah at “Den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: “Det er
blant de store syndene at en person banner til sine foreldre.
Äǭ
Folk spurte: Ya Rasulullah ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü Ä ǾÄǉȻ ƣ
Å Ȼ ʄÇ Ä , Er det noen som
banner til sine foreldre? Han ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ sa: ‘Ja. Det er når
han banner til en annens far, og han banner tilbake på hans far
og når han banner til en annens mor, og han svarer med å
banne tilbake på hans mor. 6DKLK0XVOLPSS+DGLV
Etter å ha berettet denne hadith sier‘Allamah Maulana Mufti
Æ ȻǆÅ ÄƅÈ § at:
Muhammad Amjad Ali A’zami ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä
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De av følgesvennene som hadde sett tiden av uvitenhet (jahaliya),
forstod ikke hvorfor en person skulle banne til sine egne
Äǭ
foreldre. Den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä forklarte dem
hvordan i ovennevnte hadith, og idag ser vi at folk banner
direkte til sine foreldre. %DKDUH6KDULՍDW

De som henges på grener av ild
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §
Sayyiduna Imam Ahmad Bin Hajr Makki Shafi’I ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
Ä
Ȓ
ǥ
¾
Ȕ
Ȼ

Ȝ
ȑ

¾Ȼ
Ȝ
Ȧ
Ȓ
ʋȻ
Ţǀ
Ǿ
ǉ
Ȼ
ƣȻ
ʄ
Ç
ü
Ç
sier: at Profeten Ä Ä Ä È Ä Ä ü Ä Ä Å
Ä sa: På Mi'raj natten, så jeg
noen mennesker som var hengt på grener av ild. Jeg spurte: O

i

 h

i ûh

ğh

h hķA `źû ųi ļŒȹ Ŵh Ȭjû ȑA
Jibril, hvem er disse menneskene? Han svarte: űû Ÿ;ĵ

ûĠ
û h ğih
ĵžh ȫȐA
Ǎ
j űŹj j ĻĵŹɊAb Dette er folk som pleide å ubehage sine mødre

og fedre i verden. $]=DZDMLUՌ$QLTWLUDILO.DEDLUYROSS

Glør like mange som regndråper
Det er rapportert at: Den som banner til sine foreldre, vil det
regne like mange glør på hans grav som det kommer
regndråper fra himmelen ned på jorden.
$]=DZDMLUՌ$QLTWLUDILO.DEDLUYROSS

Graven knuser ribbein
Det er fortalt at: Når en som ikke viser respekt for sine foreldre
blir begravet, hans grav klemmer ham så mye at ribbeina blandes
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inn i hverandre etter å ha blitt knust. $]=DZDMLUՌ$QLTWLUDILO.DEDLU
YROSS

Vil ikke entre Jannah
Æ
Det er rapportert av Sayyiduna ‘Abdullah Bin Umar ǀȖÄ ȞÅ È ȚøǽȻÄ Ţǀü ÄǾøÄǉ ȻȜÅ øȹ Ȓ øȑȻʝ
Ä §Ä
Äǭ
at Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾ȻÄ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: Tre personer vil ikke entres inn
i Jannah: (1) Den som plager foreldrene sine (2) Dayyus (3) En
kvinne som etterligner en mann.

$]=DZDMLUՌ$QLTWLUDILO.DEDLUYROSS

Hvis far og mor krangler, hva skal barna gjøre?
Æ ȻǆÅ ƅ
A’la Hazrat ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä sier: Hvis det er krangel mellom foreldrene,
bør barna verken støtte mor eller far. De bør ikke være harde
mot far ut av kjærlighet til sin mor. Å såre følelsene til sin far
ved å svare tilbake til ham frekt, eller snakke til ham respektløst
ved å se han rett inn i øyne er haram og er ulydighet av Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ . Det er ikke tillatt for barn å støtte enten mor eller far på
Ȑ
denne måten. Begge er hans paradis og helvete. Om han sårer
den ene av dem, vil han fortjene helvete. Man bør aldri gå for en
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ .
slik lydighet av noen som kulminerer i ulydighet av Allah Ȑ
De lærde sier at: Moren har prioritert når det gjelder pleie, og
far har prioritert når det gjelder respekt, for faren er leder selv
til hans mor. )DWDZD5D]DZL\\DKYROSS
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Dersom foreldre befaler om å barbere skjegget, ikke
lytt til dem
Hvis foreldrene ber deg om å gjøre noe ulovlig som strider i
mot Shari’ah, ikke overhold det de ber om. Etterlevelse av dem
i ulovlig ting er synd. For eksempel hvis foreldrene ber om å
fortelle løgn, barbere skjegget eller holde det mindre enn en
handful - ikke lytt til dem på uansett hvor sinte de blir. Du vil
ikke anses å være ulydig. Hvis du er enig i dem på ulovlige ting
så vil du definitivt anses å være en av ulydige ovenfor Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ Tilsvarende hvis foreldrene er skilt og mor pålegger at du
Ȑ
ikke skal møte din far, uansett hvor mye mor gråter, ikke adlyd
henne på grunn av dette. Du må møte din far og også tjene
ham. Selv om de er skilt er ikke forholdet til barna brutt. Barn må
opprettholde like rettigheter for dem begge.

Hva bør en person gjøre hvis hans foreldre døde
mens de var misfornøyd med ham?
Den som har mistet sine foreldre mens de var misfornøyde
med han bør han gjøre rikelig med du’a for foreldrenes
tilgivelse. Den største gaven til de avdøde er bønn for deres
tilgivelse, og en bør også utføre mye gode handlinger på deres
vegne. Forhåpentligvis vil de avdøde foreldrene bli fornøyd
med ham hvis han sender gode gjerninger kontinuerlig. Det
fremgår i ‘Bahar-e-Shari’at’, volum 16, side 197 publisert av
Maktaba-tul-Madinah:
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Den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ sa: «Dersom en persons
begge foreldre eller en av dem døde i en tilstand at han var
ulydige mot dem, bør han nå be om deres tilgivelse så mye at
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ skriver navnet hans blant de fromme.
Allah Ȑ
6KXՍDEXO,PDQYROSS+DGLV 

Hvis mulig, kjøpe så mange hefter og bøker fra Maktaba-tulMadinah som du kan og distribuere de, med hensikt av Esal-eŠawab. Hvis du ønsker at dine foreldres navn eller din adresse
skal trykkes på bøker og hefter for formålet Esal-e-Šawab,
vennligst kontakt Maktaba-tul-Madinah.

Tilbakebetale foreldres gjeld
Äǭ
Den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: Den som oppfyller
eden av hans foreldre etter deres død, og betaler ned deres
gjeld, og ikke sier noe dumt til andres foreldre og ikke får
andre til å si noe dumt om dem heller, vil skrives blant dem
som behandler foreldrene pent selv om han var ulydig mot
dem (i deres liv). Videre sies det at en som ikke oppfyller ed av
hans foreldre, ikke betaler ned deres gjeld og sier noe dumt til
dem eller får andre til å gjøre det, han vil bli skrevet som
ulydig, selv om han behandlet dem pent i deres levetid.

$O0XՍMDPXO$ZVDWYROSS+DGLV

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
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Belønningen for å besøke graven til foreldrene på
fredag
Äǭ
Den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä har sagt: Den som
besøker begge gravene til sine foreldre eller en av dem (hvis
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
bare den ene har forlatt denne verden) hver fredag, Allah Ȑ
vil tilgi hans synder og han vil bli skrevet blant dem som
behandlet foreldrene pent. -DPLՍ7LUPL]LSS+DGLV 

Madani Channel vil bringe Madani Inqilab
(revolusjon) i ethvert hjem
Kjære islamske brødre! For å redde deg selv fra ulydighet av
foreldre og for å ivre etter deres lydighet, og dessuten, for å lyse
opp kjærligheten av den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ÅƣȻ ʄÄÇ ǭÄ i
hjertene deres og gjøre hjerter fulle av kjærlighet til den Hellige
Äǭ
Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä knytt deg til Madani miljø av Dawate-Islami.
Med velsignelser av dette Madani miljøet, vil du få privilegium
av å handle på Sunnah, gjøre gode gjerninger, avstå fra synder
og beskytte din imaan. For å lære og praktisere Sunnah, reis på
tre dagers Madani Qafilah hver måned med elskere av Profeten
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä . Handle på «Madani In’amat’ gitt av Madani
Markaz. Videre hver natt, gjør Fikr-e-Medina i minst 12
minutter og fyll i ditt Madani In’amat kort. Du vil bli vellykket
i begge verdener, Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ. For å forstå velsignelser av Madani
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miljø av Dawat-e-Islami, les nå en Madani hendelse. En
Muballigh av Dawat-e-Islami fra Mirpur (Dhaka, Bangladesh)
forteller at: En dag møtte jeg på en person som sa: “Vet du
hvor jeg er på vei til sammen med min kone og barn?” Deretter
svarte han selv: ‘Jeg og mine foreldre var sure på hverandre.
Med velsignelsene av talen ‘Maa Baap Ke Huquq, (foreldres
rettigheter) på Madani Channel innså jeg hvor stor synd jeg
hadde begått ved å være ulydig mot dem’. Derfor er jeg nå med
min kone og barn på vei til mine foreldre for å be om
unnskyldning’.

û h û k ğ h û 
ǻŲj ƅA
 Ʊ
j j ȍAj aĵƎ
j ǻŲj A

ğ
 h h  h iġ ğ h
űŰŎh bh jȳȔAbh j ŷ žû Ű ŠǓĵšh ȩĬA
 ǔŔ

5DKH6XQQDWSHUFKDODNHUVDENR-DQQDWNLWDUDI
/D\FKDOD\EDVDLN\HKLKD\0DGDQL&KDQQHONDKDGDI
<D.KXGDKD\LOWLMDՌ$WWDUNL
6XQQDWD\QDSQD\DLQVDE6DUNDUNL

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
Fikk benet kappet etter morens forbannelse
Kjære islamske brødre! Denne hendelsen kjenner vi fra
Madani Channel. I denne Madani hendelse rettigheten til
foreldre blir diskutert. Uten tvil å fullstendig oppfylle
rettighetene til foreldrene er svært vanskelig. Man bør fortsette
å prøve å oppfylle sine rettigheter gjennom hele livet, og bør
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prøve å redde seg selv fra dens vrede. De mennesker som
skader sine foreldre kommer til en fryktelig slutt i denne verden
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ §
også. Shaykh ‘Allamah Kamal-u-din Damayri ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä
forteller at «Zamakhshari (som var en berømt lærd av Mu'tazili
sekten) hadde kun ett ben. På spørring av folk, avslørte han:
‘Dette er på grunn av min mors forbannelse. Hendelsen fant
plass da jeg var barn og fanget en fugl og bandt en tråd i det
ene benet, men plutselig fløy den vekk fra hånden min og gikk
inn i en sprekk i en vegg, men den tråden ble hengende ute. Jeg
trakk i tråden meget kraftig og fuglen kom ut med krampaktige
bevegelser i sterke smerter, men den stakkars fuglens ben ble
kuttet på grunn av tråden. Min mor så denne smertefulle
hendelsen og ble utrolig sur og lei og så sa hun følgende til
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ kutte benet ditt på samme måte som
meg: «Måtte Allah Ȑ
du gjorde med denne uskyldige fuglen. ‘Og det samme skjedde.
En gang reiste jeg til «Bukhara’ for å lære ‘Ilm-e-Din (kunnskap om
Islam) og jeg falt ned fra min hest og beinet mitt ble hardt
skadd. Da jeg kom til ‘Bukhara, gikk jeg gjennom en rekke
behandlinger, men smertene ville ikke bli bedre. Tross alle
behandlinger, måtte benet amputeres. (min mors forbannelse
gikk i oppfyllelse). +D\DWXO+D\ZDQXO.XEUDYROSS

Si unnskyld til foreldrene dine ved å falle til føttene
Kjære islamske brødre! Hvis foreldrene dine eller en av dem er
sinte på deg, bønnfall dem om tilgivelse ved å gråte, ved å
holde hendene sammen foran dem og ved å falle i deres føtter.
27

+DYHWV.XSSHO



Innfri deres lovlige krav fordi suksess av begge verdener ligger i
dette. For ytterligere informasjon om rettigheter til foreldre,
vennligst se to VCD`r:
1. ‘Man Baap kay huquq’ (Rettigheter til foreldrene).
2. VCD av Madani Muzakarah holdt under I'tikaf av Ramadan
-ul-Mubarak (1430 Hijri) som heter ‘Walidayn kay naFarmanon ka Anjam’ (resultat av ulydighet ovenfor
foreldrene) presentert av Maktaba-tul-Madinah. Disse kan
også søkes opp på www.dawateislami.net og de Dawateislami
sin kanal på Youtube.
'LOGXNKDQDFKRUGD\QPDQEDSND
:DUQDKKD\LVPD\QNKDVDUDKDSND
.LQDKH0XVOLPVD\VLQDKSDNNHU
,WWLEDՍH6DKLEH/DZODNNHU
<Á.KXGDKD\LOWLMDՌ$WWDUNL
6XQQDWD\QDSQD\DLQVDE6DUNDUNL

hh ûĠ h
hi h  h iġ ğ h
h û ȇA
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
ǔŔĶžû j ĸơA
źŰŔ
Kjære islamske brødre! Avslutningsvis, vil jeg nevne noen
Sunnah og islamske manerer. Den Hellige Profeten ȻȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä har sagt: «Den som elsker min Sunnah, elsker meg og
den som elsker meg vil være med meg i Jannah».
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15 Sunnah og manerer for hvordan man skal gå/spasere
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ sier i kapittel 15, Surah Bani Israil, vers nummer
1. Allah Ȑ
37, oversettelse fra Kanz-ul-Iman Sharif:

ÁÐ
ÐÁ Á Á
 ĕ CV¾ aÁ ½Á  $
 Ã Ð °¬ ƎÃƞ i
Ã J °¬0
¾ Â Á Ð ÁÂ Á Á
Á Á Ð Á Ð Á Á Á ÁÄ
èÝáé °¬¡Ð v ,CGÁ ǠÃ Ǳ GÐ J Ð  0 Á  $Ð °¬ *aÃ ǡǤ Ð   
 Ã

“And do not walk haughtily on the earth; you cannot tear the
earth and nor you can achieve height of the mountains.”

2. Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻÅƣȻʄÄÇ ǭÄ har sagt: (og dette er blitt fortalt i
«Bahar-e-Shari’at’, volum 16, side 78 utgitt av Maktaba-tulMadinah): En mann gikk arrogant ved å være dekket med
to stykker pledd og følte seg stolt av det. Jorden trakk
ham til innsiden og han vil bli holdt inni jorden inntil
dommedag. 6DKLK0XVOLPSS+DGLV
Äǭ
3. Den kjære Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä pleide noen ganger å
holde hånden til hans følgesvenn i sin velsignede hånd mens
Äǭ
De ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü Ä ǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä spaserte. $O0XՍMDPXO.DEëUYROSS

4. Man bør ikke holde hånden av en Amrad (attraktiv gutt).
Å holde ham i hånden eller ved å håndhilse på ham eller å
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klemme ham, på grunn av begjær er haram og en handling
som fører til ilden av helvete.
Äǭ
5. Når den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä pleide å gå,
Äǭ
pleide Han ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä helle litt fremover som om han
Äǭ
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ Ţǀ
ü ÄǾÄǉȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä faller fra høyden. 6KDPDLOXW7LUPL]LSS

+DGLV

6. Aldri gå i stolthet (arroganse), iført gull eller noen
smykker av metall og lignende for å vise disse frem. Dette
er stilen til ukloke, arrogante mennesker. Det er haram for
menn å bære en gullkjede i halsen, og å være iført andre
metallkjeder er heller ikke tillatt.
7. Hvis det ikke er noe hindring, gå på den ene siden av
veien i et middels tempo. Ikke vær så rask at folk
begynner se på deg og tenker hvorfor du går så fort, og
ikke gå så tregt at en som ser kan tro at du er syk.
8. Det er ikke Sunnah å se her og der (unødvendig) mens du
går. Gå med verdighet og med blikket senket. Sayyiduna
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Hassan Bin Abi Sinan ȜÈȦÄȒÄʋȻ Ţǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä gikk for Eid bønn. Da
han kom hjem igjen, spurte hans kone ham: «Hvor mange
kvinner så du? Han forble stille. Når hun insisterte, sa han:
«Jeg fortsatte å se på mine tå fra jeg forlot deg og til jeg
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retunerte til deg.’ .LWDEXO:DUDՍ PDՍ 0DZVXՍDK ,PDP ,EQ $ELG
'XQ\DYROSS 


 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ÄǽȜˠȹ ȒøȑȻ Ș
ü È ǄøǥÅ !
Ȑ
Ä øǖ

 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ så ikke her og der
Tilhengere av Allah Ȑ
unødvendig mens de gikk, spesielt når det var folksomt og
det var lett å få blikk på andre, i frykt for å få blikket på noe
som Shari'ah ikke tillater. Dette var fromhet av våre helgener.
Dommen er at hvis du ser på en kvinne utilsiktet og flytter
blikket bort umiddelbart, vil du ikke være syndig.

9. Det er ikke hensiktsmessig å se på noens balkong eller
vinduer unødvendig (stirre inn i andres hus).
10. Mens du går eller kommer opp eller ned trappen, sørg for
Äǭ
at skoene ikke lager bråk. Vår kjære Profet ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
likte ikke ekko (klang) forårsaket av sko.
11. Hvis det er to kvinner som står eller går samlet, ikke gå i
mellom dem. En velsignet hadith forbyr oss fra å gjøre det.
12. Det er mot manerer å spytte, rense nesen, putte finger i
nesen, kile (rense) ørene, rengjøre skitt av klærne dine med
fingrene, klø dine private deler mens du går, sitter eller står
foran folk.
13. Noen mennesker har for vane å sparke det som kommer i
veien. Dette er svært dårlig manerer. Det er også en fare
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for at foten blir skadet. Å sparke aviser eller bokser, pakker
og tomme flasker som har inskripsjoner er også svært
respektløst.
14. Mens du går, overhold lover som ikke motstrider Shari'ah.
For eksempel, når du skal krysse veien, prøv å krysse veien
fra fotgjengerfelt eller slik det er mest hensiktsmessig.
15. Kryss veien fra riktig side av trafikken. Dersom du er i
midt i veien og bilene nærmer seg, prøv ikke å løpe over
men bli stående der du står for det vil være tryggest. Ved å
krysse togspor på tidspunktet da togene vanligvis passerer
er det som å invitere sin død. De som ser toget på avstand
og prøver å krysse sporene bør tenke på ledninger og andre
ting som kan gjøre at du faller. De bør tenke godt igjennom
før de tar affære. På noen steder er det ulovlig å krysse
sporene. Overholde disse lovene, spesielt på stasjonene.
16. Gå i 45 minutter, gjør Zikr og resitere Salat-‘Alan-Nabi
hver dag med intensjon om å få styrke til tilbe. Du forblir
sunn. Den beste måten å gå på er en spasertur i raskt tempo
i de første 15 minutter, neste 15 minutter med middels
tempo og rask igjen i de siste 15 minuttene. Med denne
praksisen vil hele kroppen bli trent, og fordøyelsessystemet
vil være fint. Du vil unngå fare for hjertesykdommer og
mange andre sykdommer.
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For å lære tusenvis av Sunnahs, kjøp og les to bøker: (1) Bahare-Shari'at, volum 16 og (2) ‘Sunnatayn og Adab’ (Utgitt av
Maktab-tul-Madinah). En annen stor kilde til læring Sunnah er
Äǭ
å reise med tilhengere av den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣȻ
Å ʄÇ Ä i
Madani Qafilah av Dawat-e-Islami.
/XWQD\UDΥPDWD\Q4DILOD\PD\QFKDOR
6LNKQD\6XQQDWD\Q4DILOD\PD\QFKDOR
+DXQJLKDOPXVKNLOD\Q4DILOD\PD\QFKDOR
.KDWPåDXQVKÁPDWD\Q4DILOD\PD\QFKDOR

û hh Ġ
hi h  h iġ ğ h
ŉųğ ƤȇǓĵšh ȩĬA
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
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