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Du’ā for å lese en bok  

Les følgende Du’a (bønn) før du leser en religiøs bok eller 

islamsk leksjon, og du vil  huske det du har lest 

Yā Allāĥ ! Åpne døren av kunnskap og visdom for oss, og 
send Barmhjertighet over oss! O den mest Mektige og Ærede! 

 

Husk: Resiter alāt-‘alan-Nabī  en gang før og etter Du’a 
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FORSØMMELIGHET1

Lesing av dette hefte vil  ha stor innflytelse på ditt 
hjerte.  

VELSIGNELSER AV DUROOD SHARIF  

Den Hellige Profeten   har uttalt:  ‘O folk!  Den 

som sender durood (velsignelser) på meg i overflod, vil få 

hurtig befrielse fra regnskap og straff på Dommens dag’.  

 

 

1 Denne talen ble holdt av Ameer-e-Ahl-e-Sunnah på siste dagen av ’3-dags 
sunnah inspirert forsamlingen’ avholdt av Dawat-e-islami i Ahmadabad i India 
den 28.-30. Rajab-ul-murajjab (28.-30. desember 1997) – Majlis Maktabatul 
Madina 

www.dawateislami.net
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Gull blokken 

Det sies, at en from person en gang kom i besittelse av en 

gullblokk. Han glemte alt i kjærlighet til verdslig velstand og 

brukte hele natten på å planlegge om hva han ville gjøre med 

sin nylig funnet Skatt. Han fantaserte om deilig mat, flotte klær 

og en rekke tjenere som skulle oppfylle hans ønsker. Han 

fantaserte om det luksuriøse livet og glemte  Allah .  
 

Da han neste morgen i sine egne tanker gikk forbi en gravlund, 

så han, at en mann brukte en grav til at å lage sten. Dette 

sjokkerte ham og løftet sløret av forsømmelighet fra hans øyne. 

Han gråt og tenkte, ‘kanskje etter min død, vil folk bruke min 

grav til å lage murstein. Mitt flotte hus, mine fine klær, alt vil 

forbli på denne jorden. Å falle for en gullblokk vil kunn lede til 

fordervelse og et liv i forsømmelighet. Hvis jeg skal falle for 

noe må det ene og alene være Allah . Han forlot gullet og 

levede sitt liv i fromhet. 

ÅRSAKER TIL FORSØMMELIGHET  

Mine kjære Islamske brødre!  Sjansen for å bli forsømmende 
stiger, når vi befinner oss i verdslig velstand. Man skal unngå å 
bli offer for forsømmelighet, for det trekker en vekk fra Allah 

. God handel er en gave, rikdom er en gave, et storslått hus 
er en gave, et transportmiddel er en gave, barn er en gave. Det 
å la seg lure av de verdslige gavene er forsømmelighet. 
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Sura Al-Munaafiqoon 63, Ayah 9: 
 

 

Oversettelse: Å, dere troende! Måtte ikke deres eiendom og/eller 

deres barn gjøre dere forsømmelige mot Allahs ihukommelse, og de 
som gjør slik, de er taperne. 
 

Det er en lekse å lære i denne Ayah, spesielt for brødre som er 
invitert til godhet og kalt til bønn og svarer: ‘Jeg arbeider, er 
det ikke en dydig handling å brødfø sin familie, når jeg har tid, 
vil jeg bli med deg til Masjid’. Forsømmelighet får en til å 
komme med uttalelser som disse. 

DØD MANS GRÅD ER TIL INGEN NYTTE 

De som bare er opptatt av å samle de flyktige tingene i denne 

verden, de som reiser fra land til land for å tjene penger og 

forsømmer å komme til masjid, de som bruker store summer 

på innretning og nøler med å gi bare litt i Allah  vei, de 

som bruker alle måter for å tjene penger og skjenker ikke gode 

handlinger en eneste tanke, disse må våkne opp før døden 

innhenter dem. Og trekker dem vekk fra deres komfortable 
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seng i deres belyste værelser til den mørke graven full av 

insekter og edderkopper og forlater dem skrikende,’ Oh Allah 

, send meg tilbake i verden så jeg kan tilbe deg, send meg 

tilbake, jeg vil bruke min rikdom i din vei, jeg vil be alle mine 

bønner i Jama’a (forsamling), jeg vil ikke forsømme tahajjud-

bønnen, jeg vil gro (spare) skjegg og lokker (langt hår i 

henhold til Sunnah), jeg vil gå med Imaama på mitt hode. Oh 

Allah  send meg tilbake, gi meg en sjanse, jeg vil befri 

verden for mote og spre Sunnah over alt. Oh Allah , gi 

meg bare en sjanse, jeg vil utføre masse gode gjerninger. 

Skrikene fra døende personer som tilbrakte deres dager og 

netter og henga seg til synd vil ikke være til nytte. Den Hellige 

Quran har allerede advart oss i Sura al-Munafiqoon 63, Ayah 

10 og 11 sies det: 

 

 

Oversettelse: 

Og gi av det som Vi har forsynt dere med (for Allahs sak), før 

døden innhenter en av dere og han sier:` Herren min! Hvorfor ga 

Du meg ikke en liten kortvarig frist til, så jeg kunne gi 

veldedighetsalmisser og bli en av de rettskafne?`Og Allah gir aldri 
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en person utsettelse når tiden for hans død er inne, og Allah er vel 

underrettet om alt det dere gjør. 

USEDVANLIG SKAM 

Hujjat-ul-islam Muhammad Ghazali  nevner i 

Mukashifat-ul-quloob at Sayyiduna Sheikh Abu Ali Daqqaq 

 forteller.En stor helgen var en gang meget syk, så 

jeg gikk for å besøke ham. Da jeg ankom, så jeg en gruppe av 

tilhengere omkring ham og helgenen gråt, jeg spurte ham, ‘O 

Sheikh! Gråter du fordi du forlater denne verden?’ Han svarte: 

‘nei, jeg gråter fordi jeg har forsømt min bønn.’ Jeg spurte: 

‘Men hvordan kan du ha forsømt din bønn’. Han svarte: ‘hver 

gang jeg var i knefall (sajda), var jeg neglisjerende, hver gang 

jeg løftet mitt hode var jeg forsømmende og nå er jeg ved å gå 

bort i en tilstand av neglisjering.’ Han sukket deretter dypt og 

resiterte disse fire poesi vers (oversatt): 
 

1. Jeg tenkte på gjenoppstandelsen, dom og om å ligge i min 
grav. 

2. Etter sådan et verdig liv, vil jeg være alene og skal finne en 
som kan gjøre meg tjeneste på grunn av mine synder og 
jorden vil være min hodepute. 

3. Jeg har tenkt på det langtrukne dom og skammen ved 
utlevering av listen over mine gjerninger. 
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4. Men Oh Skaperen ! Jeg er håpefull, ved at Du  
kan tilgi mine synder. 

 

ENTRET HELVETE GRÅTENDE  

Mine kjære Islamske brødre! Det er en stor advarsel for oss i 

denne historien. Se på disse helgener, hvert sekund av deres liv 

er tilbrakt i Allahs minne, på tross av dette er de så beskjedne, 

at de ikke praler av deres overflod av tilbedelse, tvert imot 

gråter de av frykt for Allah . Skam over folk som er 

druknet i forsømmelighet, har ikke en dråpe av fromhet, ingen 

tegn på oppriktighet, men se dem, de taler konstant om deres 

tilbedelse. De fromme, som er beskyttet fra synder, skjelver 

pga. frykt for Allah  og gråter, men folk som lever livet i 

forsømmelighet fortsetter deres syndefulle praksis, reklamerer 

deres synder og griner over dem. Hør oppmerksomt! Hujjat-ul-

islam Imam Muhammad Ghazali  sa, at Sayyiduna 

Abdallah Ibn Abbas   har uttalt: ‘Hvis en person ler 

mens han synder, vil han tre inn i helvete gråtende.’ 

 

HVA HVIS ENS IMAAN (TRO) ER MISTET 

De som frydes, når de lyver, ikke holder hva de lover, selger 

defekte varer, ser film og serier, hører musikk, skader eller 

sårer andre muslimer, har noe å tenke over! Hva vil det skje 
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med oss, hvis Allah  ikke er fornøyd og Profeten 

 blir utilfreds og vi mister troen grunnet fornøyelse ved 

synd og ender i helvete? Les dette nøye, Allah  sier i Sura 

Taubah 9, delvers 82: 

�
Oversettelse: De bør le lite og gråte mer (for i det hinsidige skal 

de gråte mye), dette er lønnen for det de pleide å begå. 

TRE BUDBRINGERE AV DØD 

Hujjat-ul-islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali 

 beretter i Mukashifatu-ul-quloob, at Sayyiduna 

Ya’qoob  og Dødsengelen Izraeel  

var venner; En gang da Dødsengelen  kom, spurte 

Sayyiduna Ya’qoob  Er dette et simpelt 

besøk eller kom du for å ta min sjel?’ Han svarte: ‘Jeg kom for å 

møte deg’. Sayyiduna  Ya’qoob  sa: ‘Før du tar 

min sjel, send meg da noen budbringere (for å la meg vite)’. 
 

Dødsengelen sa heretter, at han ville sende en eller to. 

Da Dødsengelen  kom for å ta Sayyiduna Ya’qoobs 

 sjel, sa Han: ‘Du sa, at du ville sende noen 

budbringere, før du kom for å ta min sjel, hvor er de?’ 

Sayyiduna Izraeel  svarte: ‘Grått hår etter sort, svakhet 
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etter styrke og en bøyd rygg etter en rak, Oh Ya’qoob 

 Disse er budbringerne, jeg sender til folk før døden.  

 
 

Det er en stor advarsel for oss i de neste to dikt vers (oversatt 
fra arabisk): 
 

1. Dagene er borte, men syndende forblir; Dødsengelen er 
ankommet, men hjertene er neglisjerende 

2. Din verdslige luksus er bedrag, som du vil fortryde; Din 
lengsel til evig liv på jorden er nytteløs 

SYGDOM ER OGSÅ ET TEGN PÅ DØD 

Mine kjære Islamske brødre! Vi har innsett at Dødsengelen 

sender budbringere før døden, det er flere tegn utover de 

allerede nevnte; sykdom, svekket syn og svekket hørsel er også 

tegn på at døden er nær. Sayyiduna Izraeel’s  budbringere 

har allerede nådd mange av oss, men hva kan vi si om våres 

forsømmelighet! Hvis en persons hår blir grått, vil han ikke 

innse det som tegn på døden, men sier, det er pga. sykdom 

eller annet. Hvis en blir syk, som er tegn på at døden kommer, 

forblir han forsømmende, selv om en harmløs sykdom hurtig 

kan bli fatal og mange mennesker dør hverdag pga. forholdsvis 

harmløse sykdommer. Når han er død, vil hans kjære gråte, 
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fiender frydes, og han selv vil ligge i sin mørke grav under 

tonnevis av jord og kun ha seg selv og sine gjerninger gode så 

vel som dårlige. 

NAVN PÅ PORTEN TIL HELVETE 

Husk! Den som lever livet i forsømmelighet og fortsetter sine 

syndefulle handlinger har mistet den rette veien, er vandret 

over til det mørke og det onde. Hvis han har gjort seg fortjent 

til Allah  og Profeten Muhammads  vrede, 

vil han helt sikkert få straff i livet i det hensidige, hvor 

fortrydelse og skam ikke vil redde ham. Du har stadig sjanse 

for å angre hurtig og beslutt deg for å leve dit liv i henhold til 

Sunnah. Våres Hellige Profet  har advart: 

‘Enhver, som bevist, forsømmer bare en bønn, vil ha sitt navn 

skrevet på porten, hvor igjennom han vil inntre ilden. 

 

Det berettes i en annen Hadith: ‘Hvis en person bevist unngår 
en dags faste i Ramadan uten gyldig grunn, vil han umulig 
kunne kompensere for denne enkelte dags faste.’ 

 

ILD I ØYNENE 

Enhver, som betrakter en kvinne, ser film, hører musikk og 
baksnakker bør straks angre, da Hujjat-ul-islam Imam Muhammad 
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Ghazali  har utalt: ‘Enhver som fyller sine øyne med 
haram, vil få dem fylt med ild på dommedagen.  

 

NAGLER I ØYNE OG ØRER 

Den berømte Hadith-beretter og Store shafi’i lærd Allama 
Jalaluddin suyuti Ashafi’I  beretter: Natten til 
miraaj, den Hellige Profeten  så noen 
mennesker fikk hamret spiker inn i deres øyne og ører. Han 

 ble fortalt, at det er folk, som så, det de ikke 
bør se (dvs. det der er forbudt) og hørte, hva de ikke burde høre 
(det forbudte).  
 

Så folk som ser og lytter Haram (det forbudte) vil få spiker 
hamret i deres øyne og ører. Pass på, selv nyheter på TV kan 
inneholde Haram. Husk! For både menn og kvinner er det 
forbudt (haram) å se på motsatte kjønn med begjær, og alt det 
forbudte fører til helvete.  

ANSIKT SOM EN ILD TILBEDERS 

Mine kjære Islamske brødre! Å barbere sitt skjegg og å holde 
det kortere enn en neves lengde er haram. Sayyiduna Imam 
Muslim  beretter, at våres elskede Profet 

 uttalte: ‘Trim deres overskjegg og la skjegget vokse og 
etterlign ikke dem som tilber ilden.  
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Denne Hadith bør ryste en muslims stolthet, hvor underlig det 
er å påstå at en elsker Profeten  og allikevel 
etterligner Hans  fiender. 

HVEM MAN SKAL SKJULE SEG FRA 

Mine Islamske søstre som lytter bak sløret! Hør! Det  å ikke 

tildekke seg er haram, å kaste lystige blikk på menn, er haram 

og vil lede til helvete. En mann skal unngå å se, tale og være 

alene med sine kusiner og svigerinner. Det samme gjelder for 

en kvinne, også i forhold til hennes Sheikh (åndelig leder). Det 

er ikke tillat for henne å kysse sin åndelig leders hender eller å 

få et klapp på hodet av ham. Piker bør oppfordres til å tildekke 

seg fra de er 9 år og gutter bør være adskilt fra kusiner, ghair 

mahram (dem som man kan gifte seg med) kvinner fra 12 års 

alderen. 

FORBUDT MOTE 

Den hellige Profeten  utalte: Under miraaj 

natten, så Jeg at tunger ble klippet med saks av ild, da Jeg 

spurte om grunnen hertil, svarede Jibreel , de prydede 

seg med forbudte midler på jorden. Jeg hørte også skrik fra en 

grøft med en ubehagelig lyd, Jibreel  sa, dette er 

kvinner som pyntet seg med forbudte midler. 
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Husk! Neglelakk danner et lag på neglen, hvilket betyr at 

hverken Wudu (den rituelle rensing) eller Ghusl (det rituelle 

bad) er gyldig med neglelakk på, uten gyldig Wudu er bønnen 

ikke gyldig. Jeg vil be islamske søstre om å bære Madani hijab 

og skjule sine hender og føtter fra ghair mahram menn. 

KOMPENSER FORSØMT BØNN 

Hvis du har forsømt bønn eller faste, skal du beregne antall 

forsømte dager og kompensere. For mer informasjon kan du 

lese brosjyren The method of Qadha salaah’ (ikke til rådighet 

på norsk enda), som kan kjøpes hos Maktaba-tul-Madina. 

Nærmere forklaring finnes der. 

Alle Islamske brødre oppfordres til å løfte deres hånd og si 

  høyt og gjøre intensjon om at fremover vil de 

ikke  forsømme en eneste bønn!  

‘Vi vil ikke forsømme en eneste bønn .  

‘Vi vil ikke forsømme fasten i Ramadan . 

Vi vil ikke se filmer og serier . 

‘Vi vil ikke høre på musikk .  

Vi vil ikke barbere våres skjegg .  
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‘Vi vil ikke gjøre den kortere enn en neves lengde 
. 

VELSIGNELSER AV DAWAT-E-ISLAMI 

Hver og en av dere bør omfavne seg til Dawat-e-islami, for å få 

suksess i denne verden og i det neste . La meg 

fortelle dere om en nylig begivenhet som er en suksess for 

Dawat-e-islami. Det vil  fylle deres hjerter med 

entusiasme og glede. 

LIKET AV MUHAMMAD IHSAN ATTARI 

En ung mann ved navn Muhammad Ihsan fra Gulbahar i 

Karachi omfavnet seg til Dawat-e.islami og ble etterfølger av 

Sayyiduna Gaus-e-Azam  hos meg. Dette førte til en 

madani forvandling i hans liv, han sparte skjegg, begynte å 

bære grønn ’imama’. Han lærte å resitere Quran korrekt hos 

Madrassa-tul-Madina og begynte å henvende seg til folk for å 

invitere dem til det rette. Han følte en dag plutselig smerte i sin 

nakke, tross behandling ble det verre og han stod i en liv/død 

situasjon. Han fik skrevet testamente (kan kjøpeshos Maktabatul 

Madina) og ga den til sin nærmeste-ansvarlig (nigran) kort tid 

før sin død. Han var omkring 35 år gammel ved døds 

tidspunktet, han ble begravd på den nærliggende gravlund. 

Han hadde bedt sine islamske brødre om, å resitere Naats 
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(religiøse sang) om Profeten  ved sin grav i 12 

timer og dette gjorde de. 

Tirsdag den 6. Jamad-ul-aakhir 1418 (7. oktober 1997) ca. 3 ½ 

år etter hans død, ble en annen islamsk bror (Usman Attari) lik 

brakt til samme gravlund. Noen av følgere gikk til Muhammad 

Ihsan Attaris  grav, for at be en bønn for ham. De 

ble overrasket over, å se et stort hul i graven, hullet gjorde at 

hans kropp var synlig, 3 ½ år etter begravelsen var kroppen 

stadig intakt og på hodet kunne man se den grønne ’Imama’, 

svøpet (kafan) duftet stadig av parfyme. Nyheten spredte seg 

som ild i skogen og hele natten stod folk og betraktet graven. 

Iblant var det folk der som hadde misforstått Dawat-e-islamis 

budskap, etter de hadde sett Allah velsignelse på denne bror, 

besluttet de for å endre deres syn og sluttet seg til Dawat-e- 

islami. 

 

MARTYRER AV DAWAT-E-ISLAMI 

Mine kjære Islamske brødre! Dere er nok allerede klar over at 

mord forsøket på denne ydmyke tjener av Sunnah den 25. 

Rajab 1416 i Lahore resulterte i at to muballigheen (predikanter), 

Haji Uhud Raza Attari og Muhammad sajjad Attari ble 

martyrer. Ca. 8 måneder senere regnet det voldsomt i Lahore 
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og Haji Uhud Raza Attaris grav ble skadet. Det ble besluttet at 

liket skulle flyttes til en annen grav, så graven ble åpnet og folk 

var overrasket over å se at kroppen var intakt og upåvirket. I 

påsyn av mange ble kroppen flyttet, denne hendelsen er 

beskrevet i detaljer i del 2. Jeg ber alle islamske brødre og 

søstre om å bli en del av Madani miljø av Dawat-e-islami. Det 

er ingen medlemskaps betingelser, man kan delta i de ukentlige 

forsamlingene i sitt området. Man kan delta i Madani Qafila 

(religiøse sunnah basert reise-grupper) for å lære og følge 

sunnah handlinger. Enhver bør gjøre en innsats for å sprede 

sunnah og invitere andre til det rette. 

25 Madani blomster om Aqiqah 

Den Hellige Profeten   har sagt ‘Gutten 

står i gjeld/pant for sin egen Aqiqah. Det bør slaktes et dyr 

på vegne av gutten den syvende dagen, og gutten gis et 

navn og hans hode skal barberes. 

 

 Det at gutten står i gjeld betyr her at forelderene ikke vil få 

fullt fordel av gutten inntil foreldrene har utført aqiqah. 

Flere lærde (muhaddasin) har uttalt at beskyttelse, vekst 
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og gode vaner er knyttet til hans aqiqah. 

Når et barn blir født vises det takknemlighet for fødselen 

ved å slaktes et dyr, og dette kalles aqiqah. 

 

Når et barn blir født er det mustahab (anbefalt) å gi azaan 

og iqamah i hans/hennes ørene. Ved å gjøre dette vil 

barnet være beskyttet  fra onde krefter  

Det beste er å gi azaan fire ganger i høyre øre, og 

deretter 3 ganger iqamah i venstre øre.  

Det er en tradisjon blant mange mennesker at azaan 

blir kun påberopt når en gutt blir født,  men ikke når en 

jente blir født. Dette er ikke korrekt, når en jente blir 

født bør det også gis azaan og iqamah. 

Den syvende dagen bør barnet gis et navn, og hode bør 

barberes. Når hode barberes bør det samtidig utføres 

aqiqah, og en tilsvarende mengde sølv eller gull som 

tilsvarer vekten av barnets hår gis i sadaqah. 
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For guttens aqiqah bør det slaktes to geitebukker, og for 

jentas aqiqah èn geit. Det er heller ikke synd å gjøre det 

motsatte, altså at det slaktes geit for gutter og geitebukker 

for jenter.  

Det er også tillatt å slakte kun èn geitbukk for gutten 

dersom man ikke har råd til to. 

 

Aqiqah kan være som en del av et stort dyr, f.eks. kamel, 

som slaktes i forbindelse med qurban. 

Aqiqah er hverken faradh (obligatorisk) eller wajib, men 

kun en mustahabb sunnah. Den som har råd bør utføre det 

og den som ikke gjør det begår heller ikke en synd men får 

heller ikke belønning for aqiqah. Det er ikke tillatt å ta 

opp lån for å utføre aqiqah.  

Hvis et barn dør før han når syv dager, har det ingen 

påvirkning på hans shafaat etc. Derimot et barn som ble 

syv dager, og til tross for at foreldrene hadde råd til å 

utføre aqiqah ikke gjorde det, er det blitt sagt at dette 

barnet vil ikke kunne be om shafaat for sine foreldre. 
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Å utføre aqiqah den syvende dagen etter fødselen er 

sunnah, og dette er mest korrekt), ellers den 14 eller 21 

dagen.  

Dersom man ikke utfører aqqiah den syvende dagen, 

kan det utføres når som helst og sunnah handling vil bli 

utført.  

Den som ikke har fått utført aqiqah, kan også utføre det 

selv i en voksen alder.  

Slik som Profeten  utførte sin egen 

aqiqah etter kunngjøringen av profetdommen. 

 

Noen lærde har uttalt at det er bedre å holde 'Aqīqaĥ 

den 7. eller 14. eller 21. dagen av fødselen, dvs. holde 

syvdagers mellomrom. Dersom man ikke husker det, 

kan man ta utgangspunkt i dagen barnet ble født, og når 

dagen før barnets fødselsdag kommer vil den regnes 

som 7. dagen. For eksempel, hvis barnet ble født på 

fredag, da vil livets hver torsdag regnes som den 7. 

dagen av fødselen.  
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 Hvis man har glemt fødselsdagen, kan Aqīqaĥ utføres 

på en hvilken som helst dag. 

Etter å ha barbert hode til barnet, er det en fordel å 

påføre malt safran på hode.  

Det beste er å ikke ødelegge bein av 'Aqiqah-dyret, men 

at kjøttet tas bort fra beinene. Dette for å oppnå gode 

egenskaper hos barnet samt sikkerhet.  Imidlertid er det 

ingen skade selv om kjøttet er forberedt ved å bryte 

beinene. Kjøttet kan tilberedes på hvilken som helst 

måte, men hvis den tilberedes med en søt smak, er det 

større sannsynlighet  for barnets gode oppførsel. 

 

To måter å tilberede kjøtt med søt smak: 

Ta en kilo kjøtt, en halv liter kefir (søt), 7 stykker 1.

kardemomme og 50 gram mandel i en gryte.  Hell olje 

eller smør (ghee) etter behov, og la alle ingredienser 

koke. Når den er kokt, tilsett sukker etter behov. For 

pynt, legg til finhakkede gulrøtter og rosiner etc til den. 

Legg en kilo kjøtt og en halv kilo rødbeter i en gryte og 2.

lag dem på vanlig måte. 
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Det er generelt antatt at foreldre og besteforeldre ikke 

kan spise kjøttet av 'Aqīqaĥ'. Dette er ikke korrekt, og 

det finnes ikke grunnlag for denne påstanden. 

 

Det er same regler for skinn av 'Aqīqaĥ-dyret som der 

er for qurbani-dyret. Man kan bruke det personlig, gi 

det til noen fattige (miskīn) eller kan også donere det til 

en god sak som Masjid eller Madrasaĥ. 

 

Aqīqaĥ'-dyret bør oppfylle de samme betingelsene som 

det  kreves for et dyr som skal offres til qurban. Kjøtt av 

Aqīqaĥ'-dyret kan enten fordeles som ukokt kjøttt til 

slektninger, venner og fattige mennesker; eller distribuere 

kokt kjøtt eller invitere dem til festen. Alle disse måtene 

er tillatt.  

Ørner og kråker bør ikke gis kjøttet av 'Aqīqaĥ' da disse 

er Fāsiq.  

Aqīqaĥ er (utført) i fødselsdags takknemlighet, og kan 

derfor ikke utføres etter døden. 

I 'Aqīqaĥ av en gutt bør far utføre slaktningen og lese 

følgende Du’a: 
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 Translation: O Allah ! This is the ‘Aqīqaĥ of my so-

and-so son. Its blood is for his blood; its meat for his 

meat; its bone for his bone; its skin for his skin; and its 

hair for his hair. O Allah ( )! Make it expiation for 

my son from the fire of Hell. With the name of Allah 

( ), Allah is the Greatest! (Slaughter the animal right 

after the Du’ā). 

 Sønnens navn bør nevnes, og hvis 'Aqīqaĥ er for en 

jente, si ordet  stedet for  (brukt på 2 steder) og  

(Ĥā) istedenfor  (Ĥī) brukt på 5 steder. Hvis andre enn 

far skal slakte dyret, bør han erstatte ordene   eller 

  sammen med  eller . Gutten 

skal henvises til sin far og datter mot moren. 

 

Hvis man ikke husker  Du'a av Aqīqaĥ, kan man gjøre 

Aqīqaĥ av sin sønn / datter i sitt hjerte og slakte dyret 
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etter å ha påkallt . Aqīqaĥ gjort på denne 

måten er også gyldig. Du'a er ikke nødvendig for 

Aqīqaĥ.   

I dag inviteres venner og slektninger til 'Aqīqaĥ-

seremonien og serveres mat, noe som er en fin handling. 

Gjestene som deltar i sermonien gir også gaver til 

barnet, noe som også er fin handling. Det er imidlertid 

noen detaljer i denne forbindelse. Hvis gjesten ikke gir 

noen gave, snakker noen ganger verten eller hans 

familiemedlemmer dårlig om gjesten og begår synder. 

Hvis gjesten er sikker eller nesten sikker på at han vil stå 

overfor en slik situasjon i tilfelle han deltar i 

seremonien, bør han unngå å delta med mindre det er 

helt nødvendig for han å delta. Dersom han deltar i 

seremonien og tar med gaver er det også tillatt for han. 

 Men hvis verten tar imot gaven med intensjon om at 

dersom gjesten ikke hadde den med seg så ville verten 

snake ille om gjesten, eller verten har ikke et slikt 

intensjon, men har det som en dårlig vane under slike 

omstendigheter. Dersom verten i slike situasjoner tror 

(holder det som sannsynlig) at gjesten kun har tatt med 

seg gaven for å hindre verten i å snakker ille om han, vil 

verten nå være en synder og fortjener straff i helvete, og 
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gaven er ingenting annet enn bestikkelse for ham. Men 

dersom verten ikke har intensjon om å snake ille om 

gjesten, og heller ikke en slik vane, er det tillatt for han å 

ta imot gaven.  

For å lære tusenvis av Sunnah, kjøp og gå gjennom følgende 

to publikasjoner av Maktabat-ul-Madinah: (1) 16. bahar-e-

shariat-volumet [312-siders publikasjon] (2) Sunnaten aur 

Adaab [ 120-siders publikasjon]. En av de beste måtene å 

lære Sunnah er å reise i Dawat-e-Islamis Madani Qafilahs 

med hengivenhetene til Rasul 
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