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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 vilȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æhuske 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!

 $O0XVWDϭUDIYROV 

Husk: Resiter Salat-‘alan-Nabi

ȯ

en gang før og etter Du’a
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Kongen av Jinnat 
Uansett hva Shaytan gjør for at du føler deg lat, les dette heftet
i sin helhet. Du vil ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ føle en Madani transformasjon i
deg selv.

Fortreffelighet av Darood Sharif
Äǭ
Den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä sa: «Den som resiterer
Darood Sharif 200 ganger på en fredag, hans synder vil bli tilgitt
for 200 år.» -DPՍXO-DZDPLՍOLV6X\XWLYROV+DGLWK

û hh Ġ
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 ǔŔĶžûj ĸ ơA
 ŉųğ ƤȇĬA
h ȇAźû ŰŔh
1. Kongen av Jinnat
Abu Sa’d ‘Abdullah Bin Ahmad fortalte om sin datter Fatimah
som en gang ble forsvunnet fra taket av huset sitt. Han ble
bekymret og gikk til den velsignede retten til Sultan-ul-Awliya,
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä , og ba om hjelp. Han
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä sa: «Gå til byen Karkh! Sitt på et øde sted der ute om
1
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ġ
natten, og lag en åndelig sirkel rundt deg selv; resiter ĬA
  űj Zŏ
û j ȵ og
ha meg i tankene. I løpet av natten, vil mange grupper av jinnat
passere deg. De kommer til å se veldig skumle ut, men ikke bli
redd. Ved daggry (sehri), vil kongen av jinnat komme til deg
for å spørre om hva du trenger. Fortell han at Shaykh Abdul
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § har sendt deg fra Baghdad og vil at du
Qaadir Jeelani ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä
skal finne min datter.
Han satte sitt kurs mot Karkh og fulgte instruksjonene til
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä . I løpet av natten passerte mange
skremmende jinnat forbi han utenfor den åndelige sirkelen.
Deres ansikter var så skumle at han ikke klarte å se på dem.
Ved daggry (sehri) kom kongen av jinnat bort til han på en
hest. Rundt han var det en flokk av jinnat. Kongen av jinnat
holdt seg utenfor den åndelige sirkelen og spurte meg om hva
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
jeg trengte. Jeg fortalte han at Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä hadde
sendt meg til han. Da han hørte dette, gikk han med det
samme ned fra hesten og satte seg på bakken. De andre jinn
gjorde det samme og satte seg ned på bakken utenfor den
åndelige sirkelen. Abu Sa'd ‘Abdullah Bin Ahmad informerte
ham om sin datters forsvinning. Kongen av jinnat gjorde en
kunngjøring blant alle jinnat: ‘Hvem har kidnappet jenta?’
Etter en kort stund ble et kinesisk jinn tatt og fremført som
synderen. Kongen spurte: ‘Hvorfor kidnappet du jenta fra byen
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
til tidens1 Qutb Ghaus-e-A'zam ȜÈȦÄȒÄ ʋ Ȼ ƣ
Ä È §Ä ?’ Det kinesiske jinn

1

Qutb er en person med veldig høy og spesiell spirituell status.
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skalv av redsel og svarte: «Din høyhet! Jeg ble forelsket i henne
ved første øyekast». Kongen ga ordre om å halshugge den
kinesiske jinn og returnerte hans elskede datter.
Abu Sa’d ‘Abdullah Bin Ahmad takket kongen og sa: «ȜøȹȒøȑȻ ÄƴˠǩÄ ǀøȕÄ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ », du er en stor tilhenger av Sayyiduna Ghaus-e-A’zam
Ȑ
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä .» Han svarte: «Uten tvil, når Ghaus-e-A’zam
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
§
Ä È Ä ser på oss, begynner alle jinnat å skjelve. Når Allah
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ utpeker en Qutb, er alle jinnat og menneskene beordret
Ȑ
til å adlyde ham.» %DKMDWXO$VUDDUV 
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hi h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇĬA
2. En sann tilhenger av Ghaus-e-A’zam
Noen har fortalt om en hendelse som skjedde i Kutiyana
(Gujarat, India), en landsby hvor foreldrene til Sag-e-Madinah
kom fra. Det var en mann som beundret Sayyiduna Ghaus-eAzam. Han pleide å feire Giyarhween sharif regelmessig. Det
andre som kjennetegnet han var hans respekt overfor Sadaat.
Han pleide å være så hyggelig og omsorgsfull mot unge
Sadaat1, han løftet dem opp, bærte dem rundt omkring og
kjøpte godteri til dem.
Da han døde ble kroppen hans dekket med liksvøp (kafan).
Folk sto sorgfulle rundt han. Plutselig ble liksvøpet fjernet og

1

Äǭ
De velsignede etterkommere av Den Hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü ¾ȻÄ ȜÆ ÈȦÄ ȒÄʋȻƣȻ
Å ʄÇ Ä .
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den sanne tilhengeren til Sayyiduna Ghaus-e-A’zam satt
oppreist. Folk ble redde og begynte å løpe fra han. Han ropte:
«Ikke bli redd! Bare hør på meg!» Da folk kom nærmere, sa
han: ‘Saken er at min Murshid1, Sayyiduna Shaykh 'Abdul
Qaadir Jeelani, ikke for lenge siden kom bort til meg og vekket
meg fra døden og sa: «Du er min mureed, men du døde uten å
be om din tilgivelse. Stå opp be om din tilgivelse». Sjelen min
kom tilbake i kroppen min, slik at jeg kunne be om min
tilgivelse’. Etter å ha fortalt dette til folket, ba han om sin
tilgivelse og resiterte trosbekjennelsen (kalimah) gjentatte
ganger. Etter en stund havnet hodet hans til siden og han døde.
Gratulerer til tilhengere og mureedeen av Sayyiduna Ghaus-eÆ Ȼ ǆÅ ƅ
Azam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä ; de (uavhengig av hvor syndige de er) ifølge
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Shaykh Abdul Qaadir Jeelani ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä kan ikke dø
før de har bedt om sin tilgivelse. %DKMDWXO$VUDDUV 
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3. Hjerter er i min hånd
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Hazrat Sayyiduna Umar Bazzaar ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä forteller: «En fredag
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
var jeg på vei mot moske med Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä . Jeg
syntes det var ganske rart at når jeg gikk til moske på fredager
med min Murshid, samlet alltid folk seg rundt oss for å hilse på


1

Spirituell veileder.
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Æ ȻǆÅ ƅ
ham ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä È §Ä med begge hender og det ble ekstremt vanskelig å
fortsette å gå fremover i den folkemengden; men i dag er det
ingen folk som er synlige. Det var ikke lenge før Ghaus-eÆ Ȼ ǆÅ ƅ
A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä så på meg med et smil. Med det samme kom
mange folk løpende mot han for å håndhilse, helt til de dannet
en folkemengde mellom min murshid og meg. Da tenkte jeg at
Æ ȻǆÅ ƅ
det var bedre da ingen kom.» Da sa Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä È §Ä til
meg: «O’Umar, det var jo du som ønsket folkemendgen. Vet du
ikke at folkets hjerte er i min hånd. Hvis jeg ønsker at folk skal
komme til meg, kommer de til meg. Hvis jeg ikke vil at de skal
komme til meg, kommer de ikke til meg.» %DKMDWXO$VUDDUV

$OODKJDQ¡NNHOHQWLOKMHUWHWLGLQHKHQGHU
ODYnUHKMHUWHUEOLI\OWPHGGLQNM UOLJKHWRJKHQJLYHQKHW
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4. Hjelp meg ya Ghaus-e-A’zam
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § har fortalt: En gang var jeg på
Hazrat Bishr Qarzi ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä
reisefot sammen med en gruppe handelsmenn. Jeg hadde med
meg 14 kameler lastet med sukker. Vi slo en leir i en
skremmende jungel om natten. I den første delen av natten ble
fire av mine kameler borte. De ble ikke funnet til tross for min
beste innsats. Handelsmennene hadde også dratt seg videre.
Den ene mannen, som passet på kamelene, ble igjen med meg.
Følgende morgen kom jeg på at min murshid, Ghaus-e-A'zam

5
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Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä ,

en gang hadde sagt til meg: «Når du er plaget av en
motgang eller bekymring, tenk på meg. ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ du vil bli lettet
fra den motgangen.» Derfor ropte jeg for hjelp og sa: «O
Shaykh Abdul Qaadir! Jeg har mistet mine kameler!»
Umiddelbart så jeg en hellig person, kledd i hvite klær, stående
på en liten høyde mot øst. Han gjorde tegn på at jeg skulle
komme til han. I det jeg nærmet han sammen med mannen,
forsvant han plutselig. Vi begynte å se rundt omkring i en
overrasket og forvirret tilstand. Plutselig så vi våre fire tapte
kameler som satt på bunnen av bakken. Vi fanget dem straks,
og deretter fant frem til gruppen av handelsmenn som hadde
forlatt oss. %DKMDWXO$VUDDUV

Metoden for Salat-ul-Ghausiyyah
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § ble
Da Sayyiduna Shaykh Abu al-Hasan Ali Khabbaaz ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § at
fortalt om hendelsen til de tapte kamelene, sa han ȜÈ Ȧ Ä ȒÄʋȻ ƣ
Ä
han ble fortalt av Shaykh Abu al-Qaasim, at han hørte
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Shaykh Abdul Qaadir Jeelani ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä si: «En som
kaller på meg for hjelp i enhver motgang, vil bli frelst fra den».
En som kaller meg i lidelse, vil bli lettet fra hans lidelse. En som
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , for min skyld, hans behov vil bli oppfylt. Den
ber Allah Ȑ
som tilber to Rak'aat Nafl Salah, og i hver Rak'at resiterer Surah
Al-Ikhlas 11 ganger etter Surah Al-Fatihah og etter å ha gjort
Äǭ
salam, sender fred og velsignelser på den Hellige Profeten ȻƣȻ
Å ʄÇ Ä
ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋ; går 11 skritt mot den velsignede byen Bagdad
(Bagdads retning fra Indo-Pak er omtrent mellom Vest og

6
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Nord) og sier mitt navn og ber om oppfyllelse av sitt behov.
Hans behov vil bli oppfylt» %DKMDWXO$VUDDU V  =XEGDWXO
$DVDDUV
9HG¥KDGHJVRP0XUVKLG
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 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ
Å be om hjelp fra andre enn Allah Ȑ

Kjære islamske brødre! Etter å ha lest de forrige hendelsene, kan
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ om all slags hjelp og
noen tro at vi bare må spørre Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , fordi når Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ har den
ingen andre enn Ham Ȑ
ultimate makt til å hjelpe, så hvorfor skal vi henvende oss til noen
andre for hjelp da? Dette er et veldig farlig triks av satan som har
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ikke forbudt
misledet mange mennesker. Faktisk har Allah Ȑ
oss med å spørre hjelp fra andre. Flere steder i Den Hellige
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ tillatt oss å spørre andre om hjelp.
koranen har Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ selv gitt
Til tross for å være Den Allmektige, har Allah Ȑ
befaling til sine tjenere for å hjelpe den sanne religionen. Det
står i den hellige koranen:

Â
Á
ÄÌ
Ð ɖǉÐ ǑÂ Ð Á ª õÁ ö´ 0ǉÂ ǑÂ Ð J .ÃÐ 

Hvis du hjelper religionen til Allah, vil Allah hjelpe deg.
>.DQ]XO,PDQ 2YHUVHWWHOVHDY.RUDQHQ @ 3DUDVXUDK0XKDPPDGYHUV 
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ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøÄǽȻ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆ ǄÄșȻ üʄ øÄǽ spurte om hjelp fra andre
Sayyiduna Isa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠü ȒǮøȑȻ

ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Sayyiduna Isa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ spurte sine tilhengere om
hjelp. Dette er skrevet i Den hellige koranen :



Ð
Á Á
 Á ÄªÉ Ã ¡Á ÁǳǼÃ   Á Á ª a Ð ½Á  Â ÐF ƍƭÁ «Ð ~Ã  ,C
ÄÌ Â Á Ð Á Â Ð Á Á Ð ÂÄ Á Á Ð Á Á ÄÌ Á Ó Ð Á Ð Á Ð Á
o ǟǦ .¡ªÃ ¡ǟǱ ,C  Ĕ õÃ ö´ ƎƶÃ  3Ã Co 
õÃ ö´ C

Isa, sønnen av Maryam spurte sine tilhengere: «Hvem vil hjelpe
meg, ved å være på Allahs side?» Tilhengerne svarte: «Vi er
tjenere av Allahs religion.»
>.DQ]XO,PDQ 2YHUVHWWHOVHDY.RUDQHQ @ SDUDVXUDK$V6DIYHUV 
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøÄǽȻ¾ȻÄ ǀÄȚøÇÆȦøÆ ǄÄșȻ üʄ øÄǽ spurte om hjelp fra folk
Sayyiduna Musa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÄ ÅȻȠü ȒǮøȑȻ

ÄÇ Ȼ ȜÆ øÈȦÄȒøǽȻ
Da Sayyiduna Musa »ȮÄ Ǧøȑ
ÄÇ ¾ȻÅÄ ȻȠüȒǮøȑ
Ä ¾Ȼǀ
Ä Ä ȚøÇÆȦøÆǄÄșȻ üʄøǽÄ ble beordret til å gå til
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ om at noen
farao (fir’awn) for å preke, spurte han Allah Ȑ
fra folket hans kunne hjelpe Ham. Dette er beskrevet slik i Den
hellige koranen på følgende måte:

Ä Ð Ð Á
Á
ÐÁ Ó Ð Â Ð
ÐÁ
Ì
 èÝÛĈ é  3Ð Ã   
 É ÃF ]j  èÝÚĈ é  ƍ ÃƓ .Á 0Ð aÂ   èÜãĈ é  ƑÐ Ã Ʒ Ð ÄÃ  a¾ Ðª Ã 0Á   ƎÐ Ã ƶ Á R
 0

Og pek ut en minister fra min familie. Hvem er han? Han er min
bror Haroon. Gi meg støtte fra Ham.
>.DQ]XO,PDQ RYHUVHWWHOVHDY.RUDQHQ @ SDUDVXUDK7DDKDDYHUV 
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Fromme folk hjelper også
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ har sagt dette et annet sted i Den hellige Koranen:
Allah Ȑ

Â Ð
Â Ì
Â ÄÌ Á Á
 ÐªǀÃ ǄRÃ 0Á  ¥¡Ð Á  ¡Á  õÁ ö´.Ä CÃ 
Ð Á Á Ì Á Â Á í Ð
Ð
Ð Ð Â
èÞé  ǀ¿ ǈÃ zÃ  ]Ð Á F §ƊÃ Á 0Á  ĕǂÁ ǈÃ ɐÃ  ;Â  ƅÃ CnÁ 0Á

Allah er visselig hans Hjelper og Gabriel og de rettferdige blant de
troende, og etter det er (alle) englene også (hans) hjelpere.
>.DQ]XO,PDQ RYHUVHWWHOVHQ DY'HQ +HOOLJH .RUDQHQ @ 'HO VXUDK $W
7DKULPYHUV 

Ansaar betyr ‘de som hjelper’
Kjære islamske brødre! Forstod dere det? Den hellige Koranen
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ faktisk er Hjelperen, men
kunngjør veldig tydelig at Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , Jibra`eel »ÄȮøǦøȑȻ
av Allahs nåde, Ȑ
ÄÇ ȜÆ øÈȦÄȒøǽÄ og folket som er nær
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ (Profetene »ȮÄ øǦ
Å ȞøÈ Ȧ øÄ Ȓ øǽÄ og Aulia ȜÅ øȹ Ȓ øȑȻȔ
Ä Æ §Ä ), og til og
ÄÇ øȑ¾Ä Å ȠüȒǮøȑ
ÄÇ ȻȔÆ
Allah Ȑ
Å ȞÅ ƅ
med englene kan hjelpe. Ȑ ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ ¼È Æ, tanken om at ingen kan
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ , er nå borte for godt. Et interessant
hjelpe unntatt Allah Ȑ
faktum er at muslimer som migrerte fra Makka-tul-Mukarrama
til Madina-tul-Munawwarah kalles Muhajir (innvandrere), og de
troende som støttet dem, kalles ansaar. Enhver oppegående
person vet at bokstavelig betydning av «Ansaar» er ‘de som
hjelpere’.
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Ahlullah er i live
Det er godt mulig satan gir waswasa (skaper usikkerhet) til
enkelte personer om at det er tillatt å be om hjelp fra levende
personer, men ikke de døde. Hvis du studerer nøye følgende
vers og temaet som blir omtalt senere, vil denne onde tanken
bli borte for godt:

Â ÂÁ Á
Â Ð Â
 Ã «Ð GÃ fÁ   ƎÐ Ã ƞ  KÁ ½Äª  Ð Á Ã    ¡Ð ¡Ð J °¬0Á
Ð Á ÁÄ
Ì ÁÄ ¿ Á Ð Á Ð Á ¿ Á Ð Á Ä Ì
«V  F Ĕ ¡  õÃ ö´
 èÛßÞé .Á 0Ð a½Â Â kɀ °¬  Ð ɕ
Ã ɘ0   7
Og si ikke om dem som blir drept for Allahs sak, at de er døde.
(De er ikke døde!) Derimot er de levende, men dere har ingen
forståelse (av livet deres). >.DQ]XO,PDQ 7UDQVODWLRQRI4XUDQ @ SDUD
VXUDK$O%DTDUDKYHUV

Profetene »ȮÄ øǦÄÇ øȑ¾Ä Å ȠüȒǮøȑÄÇ ȻȔÆÅ ȞøÈ Ȧ øÄ Ȓ øǽÄ er i live
Hvis dette er egenskapen til martyrene, hvordan kan man da
Å ȞøÈ Ȧ øÄ Ȓ øǽÄ , som er mye høyere i status
tvile på at Profetene »ȮÄ øǦÄÇ øȑ¾Ä Å ȠüȒǮøȑÄÇ ȻȔÆ
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
enn martyrene, også lever! Sayyiduna Imam Bayhaqi ȻŢǀü ÄǾÄǉȻ ƣ
Ä È §Ä
Å ȞøÈ Ȧ øÄ Ȓ øǽÄ
ȜÈȦÄȒÄʋ har skrevet et hefte om livet til Profetene »ȮÄ øǦ
ÄÇ øȑ¾Ä  Å ȠüȒǮøȑ
ÄÇ Ȼ ȔÆ
(‘Hayat-ul-Anbiya’) og har skrevet i ‘Dalaail-un-Nubuwwah’ at
Å ȞøÈ Ȧ øÄ Ȓ øǽÄ lever i likhet med martyrene og er hos
ÄÇ ȻȔÆ
Profetene »ȮÄ øǦÄÇ øȑ¾Ä Å ȠüȒǮøȑ
Ä
ǽ

Ȑ
Ǒ
¾Ä
Ǣ
Allah Ç Ä Ä Ç Ä . $O+DDZL OLO)DWDZD OLV6X\XWL YRO  V  'DODDLOXQ

1XEXZZDKYROV 
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Æ
Awliya ȻȜÅ øȹ Ȓ øȑȻȔÅ ȞÅ ƅ
Ä §Ä er i live

Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Hazrat Shah Waliyyullah Muhaddis Dehlvi ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä har uttalt
Æ
om den høye statusen til Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣȻ ǆÅ ƅ
Ä È §Ä i kapittel 11
av Ham’aat: ‘Sayyiduna Muhyuddin 'Abdul Qaadir Jeelani ȻǆÅ ƅ
Ä È §Ä
Æ  og Han ȜȦÄȒÄʋȻ ƣ
Æ ȻǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
§
Ä È Ä har autoriteten i sin velsignede grav som
È
Æ ȻǆÅ ƅ
de levende’ (Med andre ord er Han ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä È §Ä autoritativ akkurat
som de levende). +DP DDWV
Æ
Å ȞøÈ Ȧ øÄ Ȓ øǽÄ og de Auliaa ȻȜÅ øȹ Ȓ øȑȻ Ȕ
Uansett er Profetene »ȮÄ øǦÄÇ øȑ¾Ä  Å ȠüȒǮøȑÄÇ Ȼ ȔÆ
Ä §Ä
Å ȞÅ ƅ
levende og vi ber ikke om hjelp fra de døde, men fra de som er
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ nåde. Uten
i live, og vi tror at de er hjelpere av Allahs Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ tilbedelse kan verken Profeten eller en Wali gi oss
Allahs Ȑ
noe eller hjelpe oss med noe.
Æ ȻǆÅ ƅ
Imam-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä È §Ä spurte om hjelp fra den hellige

Profeten ȯ
Imamen av millioner av tilhengere av Hanafi-lovskole,
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Imam-e-A’zam Abu Hanifah ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä ber om hjelp
Äǭ
fra den elskede og velsignede Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä ȻȜȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻƣȻ
Å ʄÇ Ä , i Qasidahe-Nu’man:

û h
û h hğ hh û h h
h ŗh ŋķ ƴ
i  Ǔû ŉû Łi  dK źh ZûɉAǣ
û j ˱hA bh  ]h jIźû Ǝ
j ZŰŪȌA
_ŋȱAĵŽ
 ]ĵZ
h ZŬĵZhŽǻ
j j
j j j ŗ
hû
h
h
hh
h û û iû
i hŽűZ
û h ɉū
h Ŏ_ĵZZ
û ƅ
j hŵƅA Ǎj Ĺ ZZŧh žû jŶ ńh ƪ
]
h AźZZj
û ZȲ
ZŶjŲjIźƠĵZ
 j ķşjf ŲĵŚh ĵŵA
j j Ŵ
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Oversettelse: Kjære Dem, som er bedre enn alle mennesker
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ skatt, vær så snill å gi meg
og jinnat, og som er Allahs Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ har gitt deg og gjør meg glad slik
også fra det Allah Ȑ
 ÄÇ ǑÄ ¾ÄÄ ǢÇ ǽÄ har gjort deg glad. Jeg tror på Deres generøsitet.
Allah Ȑ
Æ ȻǆÅ ƅ
Abu Hanifah ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä È §Ä har ingen andre (å spørre) enn Dem.

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

Æ ȻǆÅ ƅ
Imam ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä È §Ä Buseeri ba om hjelp

Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Imam Sharafuddin Buseeri ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä ba om hjelp fra
Æ
Æ
Ä
ȳ
ǭ
Ä
Ȓ
ǥ
¾
Ȕ
Ȼ

Ȝ
ȑ

¾Ȼ
Ȝ
Ȧ
Ȓ
ʋ
Ȼ
ƣȻ
ʄ
Ç
ü
Ç
Ä
Den Hellige Profeten Ä Ä Ä È Ä Å Ä i hans velkjente ‘Qasidah
Burdah’ og sa:

û
û h h
h û _h ŋh ȱ
h ŨŰû ƢA
i ŉh Ŷjû Š ]h Aźjh Ŏ  ŷZķJi źû i ɉhAŴZ
û Ųh Ǔ
h û ^j źû Űi ń
û ĵZŲ
 űj ųh šh ůA Ej

 Aĵ
 Ž
j IĵơA
j
j
j




Oversettelse: O Du, den beste av Skaperverket! Jeg har ingen
andre enn Dem, hvor kan jeg søke om flukt i vanskelige tider.
4DVLGDK%XUGDKV
Æ ȻǆÅ ƅ
Imdadullah Muhajir Makki ȜÈȦÄȒÄʋȻƣ
Ä È §Ä har bedt om i sin poesibok
Nalah-e-Imdad:

/DJDWDN\DKJXQDKDXQNDSDUDGLQUDDWVRWDKRRQ
0XMKD\DENKXZDEHJKDIODWVD\MDJDGR<D5DVRRODOODK
Jeg sover dag og natt; hviler på syndens pute
Vekk meg opp fra drømmen om å være frimodig, Ya Rasool-Allah
12
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û hh Ġ
hi h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇĬA




5. Vannkannen rettet seg mot Qiblah
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Sayyiduna Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä fikk en gang besøk av en
gruppe av lærde fra byen Jeelan. Disse lærde så at hans
vannkanne (brukt til å gjøre wudu) ikke pekte mot Qiblah. De
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § om det. Han kastet et
informerte Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä
temperamentsfullt blikk på hans tjener. Tjeneren begynte å
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § så
skjelve til han døde. Sayyiduna Ghaus-e-A’zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä
deretter mot vannkannen som av seg selv vendte seg mot
Qiblah. %DKMDWXO$VUDDUV

For Allahs skyld! Gi meg sand under
Deres tråkk for å tilhele mine sår, Kjære Ghaus-e-A’zam.

û hh Ġ
hi h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh 
ŉųğ ƤȇĬA
Hold vannkannen mot Qiblah
Æ ȻǆÅ ƅ
Kjære tilhengere av Sayyiduna Ghaus-e-A'zam ȜÈȦÄȒÄʋȻŢǀü ÄǾÄǉȻƣ
Ä È §Ä ! For
å oppnå den høyeste grad av kjærlighet må man uten tvil følge
hver handling av de vi elsker og beundrer. Derfor, hvis det er
mulig, bør vi alltid holde vannkannen som brukes til wudu
mot Qiblah retning.
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Muhaddis-e-A’zam Pakistan Maulana Sardar Ahmad Sahib er
kjent for å holde sin vannkanne og tøfler vendt mot Qiblah.
Jeg, Sag-e-Madinah ȜøÅ ɌȚøǽȻÄ ː
Ä Æ øǽÅ (forfatter Amir e Ahle Sunnat), gjør
en ivrig innsats for å følge fotsporene til disse Auliaa-e-karaam
Æ
ȜÅ øȹ Ȓ øȑȻ Ȕ
Ä §Ä , ved å holde vannkannen og tøfler vendt mot Qiblah.
Å ȞÅ ƅ
Faktisk ønsker jeg å plassere alt med retning mot Qiblah.

En fortelling om en som pleide å sitte vendt mot Qiblah
Kjære islamske brødre! Hvis det er mulig, bør vi også utvikle
en vane å sitte vendt mot Qiblah fordi det er mange
velsignelser ved å gjøre dette. Sayyiduna Imam Burhanuddin
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Ibraheem Zarnooji ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä fortalte: To studenter reiste til
utlandet for å søke religiøs kunnskap. Begge var i samme
klasse. Da de kom hjem, hadde en av dem blitt en meget
kunnskapsrik religiøs jurist (mufti og alim), mens den andre
forble uvitende.
De fremtredende lærde i byen begynte å tenke og reflektere
over årsaken. Da de gjorde observasjoner av deres læringsmåter,
argumenter og stå- og sittevaner, kom de overraskende over
det at studenten som kom tilbake som en religiøs jurist, hadde
en vane til å sitte vendt mot Qiblah, mens den andre studenten
alltid satt med ryggen mot Qiblah. De respekterte lærde ble
enige om at den heldige hadde blitt religiøs jurist på grunn av
velsignelsene og sunnah ved å sitte vendt mot Qiblah. 7D OHHP
XO0XWD DOOLPV

14
www.dawateislami.net

Kongen av Jinnat



13 Madani blomster om å sitte med ansiktet vendt mot
Qiblah
Äǭ
Den hellige Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä pleide vanligvis å sitte med
ansiktet mot Qiblah. ,K\DXO8ORRPYROV

Tre utsagn fra Den hellige Profeten ȯ


Det beste av alle sammenkomster er der hvor ansiktet er
vendt mot Qiblah. $O0X MDPXO$ZVDW YRO  V  +DGHHV




Alt har sin verdighet og alle sittende (i en forsamling) har
sin verdighet når ansiktet deres er vendt mot Qiblah. $O
0X MDPXO.DEHHUYROV+DGLWK



Alt har overlegenhet og overlegenhet i forsamlinger er å
sitte med ansiktet vendt mot Qiblah. $O0X MDPXO$ZVDW
YROV+DGHHV 



Det er Sunnah for Muballigin (predikanter) og lærere å ha
ryggen mot Qiblah slik at lytterne (elever) kan sitte med
ansiktet mot Qiblah. Derfor sa Sayyiduna 'Allamah Haafiz
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Äǭ
Sakhaawi ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä : «Årsaken til at Profeten ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾ȻÄ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
hadde sin velsignet rygg mot Qiblah, var å tillate de
sittende i forsamlingen vende sitt ansiktet vendt mot
Qiblah. $O0DTDVLGXO+DVDQDKV
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Æ
Sayyiduna ‘Abdullah Bin ‘Umar ȜÅ È ȚøǽÄ Ȼ ƣȻ
Ä §Ä satt ofte med
Å ʝ
ansiktet vendt mot Qiblah. $O$GDE$O0XIULGV+DGLWK




Mens du underviser Den Noble Koranen, bør du sitte
med ryggen mot Qiblah med den hensikt å følge den
velsignede Sunnah. Dars-e-Nizami-lærerne bør også gjøre
det samme for å la elevene vende sine ansikt mot Qiblah.
Undervis elevene i Sunnah, filosofi og intensjon om å sitte på
denne måten og få mange belønninger og velsignelser. Prøv
å sitte mot Qiblah når du er ferdig med undervisning.



Religiøse studenter bør sitte med ansiktet mot Qiblah i
den tilstand at ansiktet er vendt mot læreren, ellers kan
det bli vanskelig for dem å forstå leksjonen.



Det er Sunnah for Khateeb (taler) å gi khutba med ryggen
vendt mot Qiblah, og det er mustahabb at lytterne vender
ansiktet til Khateeb.



Spesielt, når du resiterer Den hellige Koranen, leser
religiøse bøker, skriver Fatawa eller redigerer bøker, leser
bønn, gjør Zikr, resiterer Salat og Salam og lignende, eller
generelt når du setter deg ned eller står, hvis det ikke er
noen religiøs hindring, prøv å utvikle en vane til å ha
ansiktet vendt mot Qiblah hele tiden for å oppnå mest
mulige belønninger. (Hvis ansiktet er vendt innenfor 45
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grader til høyre eller venstre for Qiblah, sitter du
fremdeles med ansiktet mot Qiblah).


Hvis det er mulig, plasser bord og stoler vendt mot Qiblah
slik at når du sitter er ansiktet ditt alltid vendt mot Qiblah.



Hvis du sitter mot Qiblah uten å ha intensjon om
belønning, vil du ikke bli belønnet. Du bør derfor alltid
gjøre gode intensjoner; for eksempel: (i) Oppnå belønning
for livet etter døden, (ii) følge Sunnah, (iii) Til respekt for
Ka'bah sitter jeg med ansiktet vendt mot Qiblah. Når du
studerer islamske bøker og islamske leksjoner, bør du
også inkludere denne intensjonen at ved å sitte med
ansiktet vendt mot Qiblah på Sunnah måte, vil jeg motta
velsignelsen av religiøs kunnskap, ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ.



I mange land som Pakistan, India, Nepal, Bengal og Sri
Lanka, sitter man med ansiktet mot Qiblah og Madinah
Munawwarah samtidig [fordi Madinah befinner seg i den
samme retningen som Qiblah]. Derfor bør en også gjøre
intensjon om å sitte med ansiktet mot Madina-tulMunawwarah for å få denne belønningen.
%D\WKQD\NDKDVHHQTDUHHQDKKD\
5XNKXGKDUKD\MLGKDU0DGLQDKKD\
'RQRՌDDODPNDMRQDJHHQDKKD\
0D\UD\$TDNDZRK0DGLQDKKD\
5RREDURRPD\UD\.KDQDH.DՍEDK
$XUDINDDUPD\Q0DGLQDKKD\
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En fin måte å sitte på er at ansiktet mitt er vendt mot Madinah,
Äǭ
som er juvelen i begge verdener. Min Profets ȔÄÇȒǥÄ ¾Ä Ȼ Ȝȳ Æ ȑü¾Ä Ȼ ȜÆ È ȦÄȒÄʋȻ ƣȻ
Å ʄÇ Ä
Madinah befinner seg der hvor Ka’bah befinner seg rett foran
Madinah, slik at tankene vandrer i Madinah, mens ansiktet er
vendt mot Ka'bah.

Baghdadi kur
(Beskyttelse mot motgang hele året, ȜøȹȒøȑÄƴˠǩÄ Ȼ¼È Æ)
På kvelden av den 11. Rabi'-ul-Ghaus (4. måned i den islamske
kalenderen), resiter de 11 navnene til Sayyiduna Ghaus-e-A'zam
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä (resiter durood shareef 11 ganger før og etter) med
hensikt i å forbli trygg fra alle motganger for hele året; blås på 11
dadler og spis alle sammen i samme natt. Sikkerhet vil seire fra
alle motganger hele året. De 11 navnene er gitt nedenfor:



ǂǶøÅ
 È ȉȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ

È ȕÄ  ȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
»¾ǜÅ ǚ
ÆÇ  ˌ

4



6

ɞżǩ¥ǀǃȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ



ǀȚøü ȑ ȠÈ ȕÄ  ȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ

 ȐȦÈ ø ÆȒ Ǚ
Å ȕÅ
Ä  ȘȥÈ ǜȑ
ÆÇ  ˌ



2

¼ǀǶÈ Ȓ ǥÅ ȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ ǜȦÇÆ ǥÄ
ÆÇ  ˌ


ɟǑȠ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ
Ä ǙÄ  ȘȥÈ ǜȑ
 ŢÆ ¾Ä  ȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ



8


10

ǘȦÈ ǩÄ ȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ

¡ȠÄÈ ȁȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ
 ȘȥÈ ǜȑ
Å ȕÅ
ÆÇ  ˌ
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Madani vidunder av Baghdadi kur
Oppsummeringen av uttalelsen til en islamsk bror er følgende:
«En Sunnah-inspirerende Ijtima ble holdt av Dawat-e-Islami
ved 11. Rabi’-ul-Ghaus, 1425 AH (2003). Under Sunnahinspirerende tale ble Baghdadi-kur fortalt. Etter talen ble
islamske brødre initiert i Qadiriyyah Razawiyyahs åndelige
slekt. Plutselig følte jeg døsig. Da øynene mine ble lukket, så
Æ Ȼ ǆÅ ÄƅÈ § sitter med et lysende
jeg at Sayyiduna Ghaus-e-A'zam ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä
ansikt og har spredt sjalet. Jeg holdt sjalet og følte at mange
andre også holder sjalet, men jeg kunne ikke se noen av dem!
Jeg gjentok ordene for å bli disippelen.’
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
«Så snart innvielsen var over, ba jeg til Ghaus-e-A'zam Ȼƣ
Ä È §Ä
ȜÈȦÄȒÄʋ: O Murshid! Min kone skal snart føde og har store smerter.
Legen har anbefalt operasjon; Vennligst gjør noe. Han svarte:
Gjør slik Bagdad-kuren er anbefalt. O min kjære Murshid! Det
er for sent nå da Baghdadi-kuren må være ferdig om natten.
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
Da svarte han ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä : Du får lov til å bære den ut i dag; før
dagen er slutt og du vil bli belønnet med tvillinger uten kirurgi.
Gi barna dine navn Hassaan og Mushtaq. Begge vil være under
min beskyttelse. Jeg gjorde det slik jeg ble instruert og min
kone spiste de 11 dadlene. ȜøȹȒøȑȻÆ ǜøÅ ȖÈ ǖøÄ È ȑÄ! Responsen manifesterte seg
umiddelbart og hun følte seg en lettelse. Under fødselen, fødet
hun to tvillinggutter uten noen komplikasjoner. Jeg sverger at
jeg var velsignet med tvillinger som Sayyiduna Ghaus-e-A'zam
Æ Ȼ ǆÅ ƅ
ȜÈȦÄȒÄʋȻ ƣ
Ä È §Ä hadde avslørt for meg, og jeg ga dem navnene Hassan
og Mushtaq».
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Kongen av Jinnat



Jeelani kur (for magesykdommer)
Ta 3 dadler om kvelden til 11. Rabi’-ul-Ghaus (den 4. måneden
i den islamske kalenderen); resiter surah Al-FatiKah og Surah
Al-Ikhlas én gang, deretter resiter følgende 11 ganger:

 ¥ǜÄ ȖÈÄ ȑÄ  ɟÆ Çü Ȓ Æȑ ǀƾÁ ʎÈ ǩÄ  Èť
 Æ ȮÄ ȦÈ ǑÆ  §È ¥Æ ǀÄȊÈȑ ǜ
 Ä ǄÈ ǽÄ  ǘȦÈ ǩÄ  ǀȥÄ
(Les durood shareef én gang før og etter) og blås på en daddel.
Gjenta dette og blås på den 2. og 3. daddelen også. Det er ikke
nødvendig å spise dadler i samme natt. Disse dadlene kan spises
når som helst og til enhver tid. Det vil gi lettelse for alle
magesykdommer som magesmerter, forstoppelse, gassproblemer,
dysenteri, sår, oppkast, etc.

û hh Ġ
hi h iġ ğ h
 ǔŔĶžûj ĸ ơA
h ȇAźû ŰŔh
ŉųğ ƤȇĬA
Muhammad Ilyas Attar Qadiri
4 Rabi’-ul-Ghaus, 1427 AH
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