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Du’a for å lese en bok
Les følgende Du'a før du studerer en religiøs bok eller en
islamsk leksjon, du vil huske det du leser:        

َ َ ۡ َ ۡ َّ ُ ّٰ َ
َ ََ ۡ
َ
ۡ
ۡك َوان ۡ ُش
ح ك مت
ِ اللهم افتح علينا
ۡ ۡ َ َ َۡ َ َ َ َ َ ۡ َ َ ۡ َ َ
َ
علينا رحتك يـا ذاال ِل واِكرام
Oversettelse
O Allah      ! Åpne døren for kunnskap og visdom for oss, og send din barmhjertighet over oss! O

den mest Mektige og Ærede!

(Al-Mustatraf, vol. 1, p. 40)

Merk: Resiter Salat-‘Alan-Nabi  en gang før og etter Du’a.
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Al-Madina-tul-‘Ilmiyyah
Fra: Shaykh-e-Tareeqat Ameer-e-Ahl-e-Sunnat, grunnleggeren av Dawat-eIslami, ‘Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri Razavi Ziyai
 
    ! "#
 $.
 
Dawat-e-Islami, en internasjonal ikke-politisk bevegelse for utbredelse av
Koranen og Sunnah har som et mål å gjennopplive Sunnah, spre rettferdighet
samt kunnskap om Sharia i hele verden. For å gjennomføre disse store og viktige
oppgavene på en utmerket måte er flere majalis (avdelinger) blitt opprettet,
inkludert Majlis ‘Al-Madinah-tul-‘Ilmiyyah’ som består av ‘Ulama og Muftier fra
Dawat-e-Islami.
Denne Majlis har ambisiøst tatt på seg ansvaret for å tjene religionen innenfor
kunnskap, forskning og publisering. Den har følgende seks underavdelinger:
1.

Avdeling for bøker av A’la Hadrat %   & '
 ( .

2.

Avdeling for pensumbøker.

3.

Avdeling for gjennomgang av bøker.

4.

Avdeling for oversettelse.

5.

Avdelng for granskning av bøker.

6.

Avdeling for referansesjekk og dokumentasjon.

Al-Madinah-tul-‘Ilmiyyah har som øverste prioritert å presentere bøker av A’la
Hadrat, Imam Ahmad Raza Khan %   & '
 ( på en lett forståelig måte i henhold til
behovene for vår tid. Alle islamske brødre og søstre bør helhjertet samarbeide i
iv
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utviklingen av Madani arbeid på kunnskap, forskning og publisering, og studere
hver bok utgitt av Majlis samt overtale andre til å gjøre det samme.
Måtte Allah      velsigne alle majalis av Dawat-e-Islami inkludert Al-Madinahtul-'Ilmiyyah med fremgang i store sprang! Måtte Allah      skjenke suksess på
oss i våre verdslige liv så vel i etterlivet ved å la oss til å utføre hver god gjerning
med oppriktighet! Måtte vi alle bli velsignet med martyrdom under den grønne
kuppelen i Madinah, begravelse i Jannat-ul-Baqi og en bolig i Jannat-ul-Firdaus.

 ﻻ
ٖ ﻣ  ﺻ  ﻋﻠﻴ
وﻟ وﺳﻠﻢ

  ﻣ    ﺠہ  ﻟﻨ

Ramadan-ul-Mubarak, 1425 A.H.

FORORD
Den hellige Koranen er den siste boken av Allah      . Den som leser den og
handler etter dens anbefalinger vil lykkes både i dette livet og livet etter døden.
 )
 *+
  ! Dawat-e-Islami, en internasjonal ikke-politisk bevegelse for utbredelse av
Koran og Sunnah, har etablert utallige mange Madaris (skoler) kjent som
Madrassa-tul-Madinah. Ved disse skolene, som vi finner både i Pakistan og i
utlandet, undervises det helt gratis innen Hifz og Nazirah. Per dags dato får ca.
75000 studenter (gutter og jenter) i Pakistan gratis undervisning i Hifz og
Nazirah.

v
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I disse Madaris legges det vekt på islamsk utdanning og oppdragelse av barn i
tillegg til læring av den hellige Koranen, slik at når studentene fullfører utdanning
fra Madrasa-tul-Madinah har de tilegnet islamsk kunnskap i tillegg til evnen til å
resitere Koranen på riktig måte. På denne måten vil de vokse opp i samfunnet
som kunnskapsrike, praktiserende, anstendige og veloppdragne muslimer som er i
stand til å skille mellom rett og galt, og er ivrig i å streve for å reformere seg selv
og folket i hele verden.
I Nazirah klasser deltar barn i ung alder, og denne boken er utformet i lys av deres
intellektuelle kapasitet som dekker grunnleggende religiøse emner, inkludert
ََ
ۡ َت
ُّ ( َت َعTa'awwuż), ـس ِم َّيه
ـوذ
(Tasmiyyah), ( ثناءSana), korte og lette Du'a,
grunnleggende tro, essensielle avgjørelser, kunnskap om himmelske bøker,

ROS OG PRIVILEGIUM
(som gikk bort i 685
Sayyiduna Imam ‘Abdullah Bin ‘Umar Baydawi
A.H.) har sagt, ‘Den som adlyder Allah
og Hans elskede Profet
, får ros i denne verden og vil være privilegert i det hinsidige.’
(Tafseer Baydawi, Del 22, Surah Al-Hazab, Tahat-ul-Ayah 71, Vers 4, s. 388)

innledende informasjon om Profeter ,-.
   , velsignede følgesvenner  0 1 /
 ( og
Auliya av Allah. Denne boka ‘Grunnleggende læren om islam (del-I)’ er resultatet
av et felles samarbeid mellom Madrasa-tul-Madinah og Al-Madinah-tul‘Ilmiyyah, hvor av kvalitetssikring er foretatt av Dar-ul-Ifta Ahl-e-Sunnat

Yihi hay arzu Ta’leem-e-Quran ‘am ho jaye
Har aik parcham say auncha parcham Islam ho jaye
May the teachings of Quran all over the world spread
May the flag of Islam flies higher than all other flags

Majlis Madrasa-tul-Madinah
Majlis Al-Madinah-tul-‘Ilmiyyah

vi
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‘Amal ka ho Jazbah ‘ata Ya Ilahi
‘Amal ka ho jazbah ‘ata Ya Ilahi
Gunahaun say mujh ko bacha Ya Ilahi
Mayn panchon Namazayn parhun ba-Jama’at
Ho taufeeq aysi ‘ata Ya Ilahi
Parhun Sunnat-e-Qabliyah waqt hi par
Haun saray Nawafil ada Ya Ilahi
Day shauq-e-Tilawat day Zauq-e-‘Ibadat
Rahun ba-Wudu mayn sada Ya Ilahi
Hamayshah nigahaun ko apni jhuka kar
Karoon khashi’anah Du’a Ya Ilahi
Ho akhlaq achcha ho kirdar suthra
Mujhay muttaqi Tu bana Ya Ilahi
Ghusilay mizaj aur tamaskhur ki khaslat
Say mujh ko bacha lay bacha Ya Ilahi
Na ‘Nayki kī Da’wat’ mayn susti ho mujh say
Bana Shaiq-e-Qafilah Ya Ilahi
Sa’adat milay Dars-e-Fayzan-e-Sunnat
Ki rozanah daw martabah Ya Ilahi
Mayn mitti kay sadah say bartan mayn khaoon
Chatayi ka ho bistara Ya Ilahi
Hay ‘Alim ki khidmat yaqeenan sa’adat
Ho taufeeq is ki ‘ata Ya Ilahi
Sada-e-Madinah doon rozanah sadaqah
Abu Bakr-o-Farooq ka Ya Ilahi

1
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Mayn nichi nigahayn rakhoon kash aksar
‘Ata kar day sharm-o-haya Ya Ilahi
Hamayshah karoon kash parday mayn pardah
Tu paykar haya ka bana Ya Ilahi
Libas Sunnataun say muzayyan rahay aur
‘Imamah ho sar par saja Ya Ilahi
Sabhi musht darhi-o-gaysu saja-ayn
Banayn ‘Ashiq-e-Mustafa Ya Ilahi
Har aik ‘Madani In’aam’ ‘Attar paye
Karam kar pa-ay Mustafa Ya Ilahi
Mayn nichi nigahayn rakhun kash aksar
‘Ata kar day sharm-o-haya Ya Ilahi
Hamayshah karoon kash parday mayn pardah
Tu paykar haya ka bana Ya Ilahi
Libas Sunnataun say muzayyan rahay aur
‘Imamah ho sar par saja Ya Ilahi
Sabhi musht darhi-o-gaysu saja-ayn
Banayn ‘ashiq-e-Mustafa Ya Ilahi
Har aik ‘Madani In’aam’ ‘Attar paye
Karam kar pa-ay Mustafa Ya Ilahi

Dagens kunngjøring
Sayyiduna Imam Bayhaqi
har nevnt i Shu’ab-ul-Iman: Profeten av
Rahmah, Profeten som vil gå i forbønn for Ummah
har sagt:
Hver dag ved soloppgang kunngjør dagen: ‘Hvis du vil gjøre gode
handlinger i dag, så gjør dem, for jeg vil aldri vende tilbake.’ (Shu’ab-ul-Īmān,
vol. 3, p. 386, Ḥadīš 3840)

2
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Na’t-e-Mustafa* 
Sachchi bat sikhatay yeh hayn

Seedhi rah chalatay yeh hayn

َ َ ۡ َ
ۡ َ ٓ َّ
ا ِنا اع َط ۡينٰك الك ۡوث َر

Sari kasrat patay yeh hayn

Thanda thanda meetha meetha

Peetay ham hayn pilatay yeh hayn

Rangay bay-rangon ka pardah

Daman dhak kay chupatay yeh hayn

Man jab aklotay ko chauray

A a keh kay bulatay yeh hayn

Bap jahan baytay say bhagay

Lutf wahan farmatay yeh hayn

Lakh bala-ayn karauron dushman

Kaun bachaye bachatay yeh hayn

Apni bani ham ap bigarayn

Kaun banaye? Banatay yeh hayn

Keh do Raza say khush ho khush reh

Muxdah Raza ka sunatay yeh hayn

Azkar
Salah (bønn)
Surah-Fatihah
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Oversettelse: Allah sitt navn begynner jeg med, den mest nådige, den mest
barmhjertige.
*

Hadaiq-e-Bakhshish by Imam-e-Ahl-e-Sunnat, A’la Hadrat Maulana Shah Ahmad Raza Khan
   & '
 ( , part 1, p. 170
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All lovprisning er for Allah. Herren av alle verdener. Den mest nådige, den mest
barmhjertige. Eier av dagen dommedagen. Deg alene tilber vi og fra Deg alene ber vi
om hjelp. Gjør det mulig for oss å gå på? den rette veien. Veien til dem som du har
belønnet, ikke til dem som ble utsatt for (din) vrede og heller ikke de villedede.

Surah iklas
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Oversettelse: Allah sitt navn begynner jeg med, den mest nådige, den mest
barmhjertige.

 ٰ
^  ٰ

ۡ/  <Aۙ : ۡ  ۡ  ? /ۡ   1̀1ۡ   ? /ۡ  <ۚ =:   
456 <ۚ ;: 0 456  H
^   e  b ۡ  
<GZ : 0 fg cd #a?

ۡ 
\]

Si: Allah er en. Allah er uavhengig. Han har ingen avkom, og ingen har født han.
Og ingen er lik han.

4
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Tasbeeh of Ruku

ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّﰉ َ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ

ط

Oversettelse: ren er min forsyner, den allmektige.

Tasmi’ (reise opp etter Ruku’)

ا ﻟِ َﻤ ْﻦ َﺣ ِﻤ َﺪ ٗه
ُ ّٰ َﺳ ِﻤــ َﻊ
Oversettelse: Allah      har hørt den som lovpriset han.

Tahmeed

ﺤ ْﻤﺪ
َّ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ
َ ﻢ َر ّﺑَ َﻨﺎ َو ﻟ َـ
َ ْﻚ ا ﻟ
Oversettelse: Å Allah, Å vår forsyner, all lovprisning er kun for deg.

Tasbīh
h i Sajdah

$ْٰ %َُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّﰉ َ ْاﻻ
Oversettelse: Ren er min forsyner den høyeste.

5
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Tashahhud
ط
َّ اﻟﺼﻠ َٰﻮ ُت َو
ا َو
ُّ ِ /َّ ﻚ ا َ ُّﻳ َﻬﺎ اﻟ
ِ ّٰ ﱮ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ
ِ ّٰ ِ ﺎت
َّ  َو
َّ َ اﻟﻄ ِ ّ( ٰﺒ ُﺖ ا
َ َﻠ َْﻴ% ﻟﺴ َﻼ ُم
ُ ا َﻟ َّﺘ ِﺤ َّﻴ
ط
< ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻ ۤ اِﻟٰـ َﻪ اِ َّﻻ: ﲔ
ِ ّٰ  ِﻋ َﺒﺎ ِد$َٰ %َﻠ َْ( َﻨﺎ َو% ﻟﺴ َﻼ ُم
َّ َ  َﲝ ُﺗ ٗﻪ ا8َﺑ َﺮ
َ ْ ﻟﺼ ِﻠ ِﺤ
ّٰ ا ا

<: ا َو ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪهٗ َو َر ُﺳ ْﻮﻟُ ٗﻪ
ُ ّٰ
Oversettelse: Alle muntlige, fysiske og økonomiske tilbedelser er kun for Allah      .
3


Fred/ være over dem Å Profet 4  ٖ  6   % 1
 2  og Allah      sine barmhjertigheter og
velsignelser. Fred være med oss og de rettskafne skapningene til Allah      . Jeg
vitner til at det finnes ingen gud unntatt Allah.     og jeg vitner til at Muhammad
4  ٖ  6  % 1 2 3
 er hans skapning og sendebud.

Durood e Ibraheemi

 ٰا ِل$َٰ % اِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ َو$َٰۤ %  ٰا ِل ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ ﻛ ََﻤﺎ َﺻﻠ َّ ْﻴ َﺖ$َٰۤ % ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو$َٰ % ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ِ ّﻞ
 ٰا ِل ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ ﻛ ََﻤﺎ$َٰۤ % ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو$َٰ % ﺎر ْك
َ اِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ اِ َّﻧ
ِ < ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﺑ: ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌﺪ
<: ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌﺪ
َ َ ٰا ِل اِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ اِ ّﻧ$َٰۤ % اِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ َو$َٰۤ % ْﺖ
َ ﺎرﻛ
َ َﺑ
Oversettelse: Å Allah      send Salawaat(velsignelser) på (vår leder) Muhammad
4  ٖ  6  % 1 2 3
 og hans 4  ٖ  6  % 1 2 3
 avkom, slik som du sendte salawaat på (vår leder)

Ibraheem ,-.
  og hans avkom, uten tvil er du alene verdt å lovprise og strålende.
3
Å Allah      send velsignelser på (vår leder) Muhammad 4  ٖ  6  % 1
 2  og hans
3
4  ٖ  6  % 1
  
 2  avkom slik som du sendte velsignelser på (vår leder) Ibraheem ,-.
hans avkom, uten tvil er du alene verdt å lovprise og strålende.

6
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Du’a-e-Masurah

ٰ 
l 
%! D  k h %i j Yi &  ا َ ﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ
ٰl  e
 

 e
 " n X k h  mi  0  %i  O %i ]  mi  0
Å Allah      , Å vår Forsyner, gi oss godhet i verden og gi oss godhet i
akhirah(etterlivet) og beskytt oss fra straffen av Jahannum(helvete).

Khuruj-e-Bisun’ihi
1

ُ َﻠ َْﻴ% م
ا
ِ ّٰ ﺣ َﻤ ُﺔ
َّ َ ا
ْ ﻢ َو َر
ُ ﻟﺴ َﻼ
ْ ﳉ

Oversettelse: Måtte det være fred over dere og Allah      sin barmhjertighet.

Kalimah Tauheed

َو ُﻳ ِﻤ ْﻴ ُﺖ َو ُﻫ َﻮ
 ُ ِ ّﻞ8 $َٰ % َو ُﻫ َﻮ

ط
ط
N
ِْ ْﻚ َو ﻟَـ ُﻪ اﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ ُﻳ
ُ ﻚ ﻟَـ ٗﻪ ﻟَـ ُﻪ اﻟ ُْﻤﻠ
َ ا َو ْﺣ َﺪهٗ َﻻ َﺷ ِﺮ ْﻳ
ُ ّٰ َﻻ ۤ اِﻟ ٰـ َﻪ اِ َّﻻ
ط
ط
ط
ﲑ
ٌّ َ
ِ  َّﻻ َﻳ ُﻤ ْﻮ ُت ا َ َﺑ ًﺪا ا َ َﺑ ًﺪا ذُواﻟْ َﺠ َﻼ ِل َو ْاﻻ ِ ْﻛ َﺮO
ُْ ام ِﺑ َﻴ ِﺪهِ اﻟْ َﺨ
ط

 ٍء ﻗَ ِﺪ ْﻳ ٌﺮS
ْ َ

Oversettelse: det finnes ingen gud unntatt Allah      , Han er alene, han har ingen
partner, Alt herredømme er hans og all lovprisning er for han. Det er kun han som
gir og tar liv og han lever, han vil aldri dø. (Han er) størst og ærverdig. Godhet er i
hans hånd og han er allmektig.

1

Miraqi-ul-Falah ma’ Hashiyya-tut-Tahtawi, p. 278; namaz kay ahkam, p. 181

7
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Kalimah Istighfaar

َ َﻼﻧِ َﻴ ًﺔ َّو ا َ ُﺗ ْﻮ ُب% ﺐ ا َ ْذ َﻧ ْ[ ُﺘ ٗﻪ َﻋ َﻤ ًﺪا ا َ ْو َﺧ َﻄﺄ ً ِﺳ ًّﺮا ا َ ْو
َ ّٰ ا َْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ
ٍ ۢ  ُ ِ ّﻞ ذَ ْﻧ8 ا َر ِ ّﰉ ْ ِﻣ ْﻦ
َ َّﻼ ُم% ﻚ ا َ ْﻧ َﺖ
َ َﻠ َُﻢ اِ ّﻧ%ْ َ ی َﻻ ۤ ا
ِ ۢ ﻠ َُﻢ َو ِﻣ َﻦ اﻟﺬَّ ْﻧ%ْ َ ی ا
ِ ۢ اِﻟ َْﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﺬَّ ْﻧ
ْ ﺐ اﻟَّ ِﺬ
ْ ﺐ اﻟَّ ِﺬ
َ
ِ ّٰ ﺎر اﻟﺬُّ ُﻧ ْﻮ ِب َو َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻ ﻗ َُّـﻮةَ اِ َّﻻ ِﺑﺎ
ِّ$ِ  اﻟ َْﻌ
ُ ﺎر اﻟ ُْﻌ ُﻴ ْﻮ ِب َو َﻏ ّﻔ
ُ اﻟْ ُﻐ ُﻴ ْﻮ ِب َو َﺳ َّﺘ
اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ
Oversettelse: Jeg ber til Allah      som er min forsyner, om tilgivelse fra alle synder
jeg utførte vitende eller uvitende, skjult eller åpenbart, og jeg ber om tilgivelse fra de
syndene jeg vet om og de jeg ikke vet om. (Å Allah      ) uten tvil er du den som vet
om det skjulte(ghoyoob) og skjuler feil og tilgir synder, og styrken til å avstå fra
synder og evnen til å gjøre gode gjerninger er kun fra Allah      , den allmektige og
den største.

Kalimah Raddi Kufr

ﻠ َُﻢ ِﺑ ٖﻪ َوا َْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮ َك ﻟِ َﻤﺎ%ْ َ ﻚ َﺷ ْ( ًﺌﺎ َّو ا َ َﻧﺎ ا
َ ﻚ ِﻣ ْﻦ ا َ ْن ا ُْﺷ ِﺮ َك ِﺑ
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ ِ ّﱏْ ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑ
ُ ْأت ِﻣ َﻦ اﻟ
اﻟﺸ ْﺮ ِك َواﻟْ ِﳉﺬْ ِب َواﻟْ ِﻐ ْ( َﺒ ِﺔ َواﻟ ِْﺒ ْﺪ َﻋ ِﺔ
ّ ِ ﳉﻔ ِْﺮ َو
َّ َ ﻠ َُﻢ ِﺑ ٖﻪ ُﺗ ْﺒ ُﺖ َﻋ ْﻨ ُﻪ َو َﺗ%ْ َ َﻻ ۤ ا
ُ ﱪ
ا
ُ ّٰ ُﻠِ َّﻬﺎ َوا َ ْﺳﻠ َْﻤ ُﺖ َواَﻗ ُْﻮ ُل َﻻ ۤ اِﻟ ٰ َﻪ اِ َّﻻ8 hﺎ
ِ َواﻟ َّﻨ ِﻤ ْﻴ َﻤ ِﺔ َواﻟْﻔ ََﻮا ِﺣ ِﺶ َوا ﻟ ُْﺒ ْﻬ َﺘ
ْ ِ ﺎن َواﻟ َْﻤ َﻌ
ا
ِ ّٰ ُﻣ َﺤ ّﻤ ٌَﺪ َّر ُﺳ ْﻮ ُل

Å Allah      jeg søker tilflukt hos deg/beskyttelse hos deg fra å assosiere noen med
deg vitende og jeg ber deg om tilgivelse fra (polyteisme) som jeg ikke vet om og jeg har
angret oppriktig fra dette og jeg har avvist vantro, polyteisme, løgn, baksnakking,
negative innovasjoner, sladder, uanstendighet, anklage og alle synder. Jeg godtok
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Islam og jeg sier at det ikke er noen verdt å tilbe utenom Allah
3


4  ٖ  6  % 1
 2  er sendebudet til Allah      .

     ,

Muhammad

Du'a
Du'a når en ønsker å få mer
kunnskap
ط

ِﻠ ًْﻤﺎ% ْا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َر ِّب ِز ْد ِﱏ

Oversettelse: Å Allah
kunnskap.

     ,

Å min forsyner øk min

Du'a før en drikker melk
Oversettelse: Å Allah      gi velsignelser i den for oss
og gi oss mer enn dette.
ط

ﺎر ْك ﻟَـ َﻨﺎ ِﻓ ْـﻴ ِﻪ َو ِز ْد َﻧﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ِ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﺑ

Du'a før en entrer toalettet
ط

ﺚ َو اﻟْ َﺨ َﺒﺂﺋِﺚ
ِ ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟْ ُﺨ ُﺒ
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ ِ ّﱏْ ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑ

Oversettelse: Å Allah      jeg søker tilflukt hos deg fra onde mannlige og kvinnelige
jinn.
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Du'a etter at en har kommet ut fra toalettet

ِ ّٰ ِ ا َ ﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ
ِ َﺎ ﻓ% ﺐ َﻋ ِّﲎ ْاﻻ َ ٰذی َو
ْۤ  اﻟَّ ِﺬ
َ ی ا َ ْذ َﻫ
َْﺎﱏ

ط

Oversettelse: All lovprisning er for Allah      , han som tok bort lidelse fra meg og
ga meg velvære.

Du'a for når en ser i et speil
ط

p
ْ ِ ُ  ﻓ ََﺤ ِّﺴ ْﻦ ُﺧﻠp
ْ ِ ْ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ ا َ ْﻧ َﺖ َﺣ َّﺴ ْﻨ َﺖ َﺧﻠ

Oversettelse: Å Allah      du har skapt mitt
utseende vakkert, gjør mine vaner vakre også.

Du'a når en bruker kohl
ط

ﲎ ِﺑﺎ َّﺳ ْﻤـ ِﻊ َو اﻟ َْﺒ َﺼﺮ
ْ ِ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﻣ ِّﺘ ْﻌ

Oversettelse: Å Allah      gi meg nytte av å se og høre.

Du'a for når en ser en muslim smile
ط

ﻚ
َ ﻚ اﻟـﻠّٰـ ُﻪ ِﺳ َّﻨ
َ ا َ ْﺿ َﺤ

Oversettelse: Måtte Allah      alltid holde deg smilende
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Du'a for når en tar på/bruker olje og god lukt
ط

اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ا

Oversettelse: Allah sitt navn å begynne med,
den mest nådige, den mest barmhjertige

Du'a for når entrer Masjid
ط

ﻚ
َ اب َر ْﺣ َﻤ ِﺘ
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ ا ﻓْ َﺘﺢْ ِﱃْ ا َ ْﺑ َﻮ

Oversettelse: Å Allah      åpne dørene av din
barmhjertighet for meg.

Du'a for når en forlater Masjid
ط

ﻚ
َ ُِﻚ ِﻣ ْﻦ ﻓ َْﻀﻠ
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ ِ ّﱏْ ا َ ْﺳ َﺌﻠ

Oversettelse: Å Allah      jeg ber deg om din
nåde(fazl).

Du'a som skal leses etter å ha nyst
ط

ﺎل
ِ ّٰ ِ ا َﻟْ َﺤ ْﻤ ُﺪ
ٍ  ُ ِ ّﻞ َﺣ8 $َٰ % 

Oversettelse: All lovprisning er for Allah      i hver tilstand.
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Du'a for å svare den som nøs
ط

ﻚ اﻟـﻠّٰـ ُﻪ
َ َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻤ

Oversettelse: Måtte Allah      ha barmhjertighet over deg.

Du'a for når en forlater huset
ط


ِ ّٰ ا َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻ ﻗُـ َّﻮةَ اِ َّﻻ ِﺑﺎ
ِ ّٰ $ََ % َّﻠ ُْﺖ8 ا َﺗ َﻮ
ِ ّٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ
Oversettelse: (Jeg forlater mitt hus) med Allah      sitt navn (og) jeg har tillit til

Allah      , styrken til å avstå fra synder og evnen til å gjøre gode gjerninger er kun
fra Allah      .

Du'a for når en kal entre huset:

ﲑ اﻟ َْﻤ ْﺨ َﺮ ِج
َ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ اِ ِ ّﱏْ ا َ ْﺳ َﺌﻠ
َ ْ ﲑ اﻟ َْﻤ ْﻮﻟَ ِﺞ َو َﺧ
َ ْ ُﻚ َﺧ
Å Allah      jeg ber deg om godhet for innganger og utganger
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Iman og trosartikler
Allah    
Spørsmål: Har Allah      noen partner?
Svar: Nei, Allah      er en og har ingen partner
Spørsmål: Fra når eksisterer Allah
til når vil han eksistere?
Svar: Allah
eksistere.

    

    

og frem

har alltid eksistert og vil alltid

Spørsmål: Hvem har skapt alt som finnes i
universet?
Svar: Allah
universet.

    

har skapt alt som finnes i

Spørsmål: Hvem er det som forsyner alle
sammen?
Svar: Allah      forsyner alle sammen.
Spørsmål: Hvem gir midler for å leve til alle
sammen?
Svar: Allah
sammen.

    

gir midler for å leve til alle

Spørsmål: Er det mulig at Allah
negativ egenskap/kvalitet?

    

har en

Svar: Helt Umulig! Negativ egenskap/kvalitet er
en feil og Allah      er fri for all slags feil.
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Vår elskede Profet 
Spørsmål: Vil det komme noen Profet etter vår
3
elskede Profet 4  ٖ  6  % 1
 2  ?
3
Svar: Umulig, etter Profeten Muhammad 4  ٖ  6  % 1
 2 
kan ingen Profet komme, fordi vår elskede Profet
3
4  ٖ  6  % 1
 2 

ۡ

َ َ

َّ ( خات ُمkhatam-un-nabiyeen)
er البِ ّيِي
ۡ

َ َ

َّ ?خات ُم
Spørsmål: Hva betyr البِ ّيِي
Svar: Det betyr den siste profeten blant Profetene
,-.
   .

Spørsmål: I hvilken alder erklærte den hellige
3
Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  profetdommen?
Svar: Den hellige Profeten 4  ٖ  6  %
profetdommen i en alder av 40 år.

3
1
 2 

erklærte

Spørsmål: Hvilken Profet ,-.
   har blitt velsignet med mest kunnskap og makt
fra Allah      ?
3
Svar: Vår elskede Profet Muhammad 4  ٖ  6  % 1
 2  .

Spørsmål: Hva bør vi gjøre når vi hører navnet til den hellige Profeten
3
4  ٖ  6  % 1
 2  ?
Svar: Vi bør lese Salat-alan-nabi 4  ٖ  6  % 1 2 3 .
Spørsmål: Hadde vår elskede Profet

3
4  ٖ  6  % 1
 2  Sin egen skygge?

3
Svar: Nei, vår Profet 4  ٖ  6  % 1
 2  hadde ingen skygge.
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Søyler av Islam
Spørsmål: Hvor mange ganger har Allah
koranen?

    

gitt ordre om salah i den hellige

Svar: Allah      har gitt ordre om salah mer enn 700 ganger i den hellige koranen.
Spørsmål: Hva er regelen for den personen som benekter obligasjonen av salah?
Svar: Den som benekter obligasjonen av salah er en kafir (ikke troende).
Spørsmål: Hvilken handling har vår elskede Profet
sine øyner? (altså et middel til stor glede)?

3
4  ٖ  6  % 1
 2 

kalt kaldhet av

3
Svar: Vår elskede Profet 4  ٖ  6  % 1
 2  har kalt salah for kaldhet av sine øyner.

Spørsmål: Fortell noen fortreffeligheter om å utføre salah?
Svar: Her er noen fortreffeligheter av å utføre salah: Salah er en av søylene i Islam,
Salah er et middel for å tilfredsstille Allah      , syndene til den som utfører salah
blir tilgitt, salah er et middel for at bønnene (du'a-ene) godtas, salah er lyset i en
mørk grav, salah er nøkkelen til Jannah, salah er me'raj for en muslim, salah fører
til barmhjertighet, salah beskytter deg fra sykdommer, salah fører til velsignelser
(barakah) i levebrødet, salah beskytter deg fra straffen av graven og helvete, salah
gjør det enklere å passere sirat bruen, salah er kaldheten av øynene til vår elskede
3
og hellige Profet 4  ٖ  6  % 1
 2  , den som utfører sine salah vil på dommedagen bli
3
velsignet med frelsen til den hellige Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  , den som utfører salah
vil på dommedagen få sitt handlingsregister i høyre hånd, den største nådegaven
en som utfører sine salah vil få er synet av Allah      på dommedagen
Spørsmål: Hva er ulempene med å ikke utføre salah?
Svar: Ulempene med å ikke utføre salah er som følger: Allah      er ikke
tilfredsstilt med den som ikke utfører salah, det vil være enorme flammer i graven
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til den som ikke utfører salah, en (skallet) slange vil bli skapt for å straffe den som
ikke utfører salah, for den personen som ikke utfører salah vil regnskapet være
strengt på dommedagen, navnet til den som med vilje ikke utfører en bønn vil
skrevet på døren av helvete, graven vil klemme den som er lat med å utføre salah
så hardt at dens ribbein vil trenge inn i hverandre.
Spørsmål: Hvis du har glemt at du faster, og spiser eller drikker noe, blir da fasten
din ugyldig?
Svar: Nei, fasten blir ikke ugyldig av å spise eller drikke hvis man har glemt at
man faster.
Spørsmål: Når ble fastene obligatoriske (fard)?
Svar: Fastene ble obligatoriske 10 Shabaan 2 hijrah.
Spørsmål: Blir en syk av å faste?
Svar: Nei, i stedet er det berettet i hadith: fast og du vil få god helse.
Spørsmål: Nevn en fortreffelighet for å faste?
Svar: Det er berettet i hadith: For den som fastet en eneste dag i Ramadan med
stillhet og ro, vil det bli lagd et hus i Jannah av røde edelsteiner eller grønne
smaragder.
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Englene
Spørsmål 1: Hva er navnene på de fire kjente englene og hva er deres oppgaver?
Svar: Navnene på de fire kjente englene er:
(1) Sayyiduna Jibrail ,-.
   (2) Sayyiduna Mikail ,-.
  
(3) Sayyiduna Israfil ,-.
   (4) Sayyiduna 'Izrail ,-.
  
Deres oppgaver er


Oppgaven til Sayyiduna Jibraeel ,-.
   er å formidle åpenbaringen fra Allah
     til Profetene ,- .
 
 



Oppgaven til Sayyiduna Mikail ,- .
   er å formidle levebrød



Oppgaven av Sayyiduna Israfīl ,-.
   er å blåse Sur på dommens dag.



Oppgaven til Sayyiduna 'Izraeel ,-.
   er å ta sjelen på dødstidspunktet.

Spørsmål 2: Det er to engler som alltid oppholder seg med et menneske, hva heter
de?
Svar: Kiraman Katibin.
Spørsmål 3: Hvilken oppgave har Kiraman Katibīn?
Svar: Deres oppgave er å notere de gode og dårlige gjerningene utført av
mennesker.
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Profeter ,- .
 
 
Spørsmål 1: Hva er en Nabi (Profet)?
Svar: Nabi (Profet) er det menneske Allah     
har sendt åpenbaring (Wahi) på for veiledning
av menneskeheten, enten via en engel eller uten
Spørsmål 2: Hva er en Rasool(sendebud)?
Svar: Det er ikke nødvendig å være et menneske
for å være en Rasool (sendebud), dessuten
finnes det Rasool blant engler også, og noen
islamske lærde mener følgende at den Nabi
(Profeten) som kommer med nye Islamske
regler (shariah) kalles Rasool.
Spørsmål 3: Hvor mange Profeter
finnes det?

,- .


 

Svar: Allah      har sendt uttalige mange Profeter
eksakte antallet

,- .
 
 

og kun han vet det

Spørsmål 4: Hvilken Profet kalles $ "ﻟ
 (  !ﻮAbul Bashar)?
Svar: Sayyiduna Adam ,- .
   kalles for Abul Bashar.
Spørsmål 5: I hvilken Profet ,- .
   sin tid ødela en storm hele verden?
     0@A 62 sin tid.
Svar: Dette var under Sayyiduna Nuh ,- .
   =>6?
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Profetene  !ﻢ ﻟﺼﻠٰﻮ !ة و ﻟﺴﻼم%  ﻋ ﻠ ﻴsine mirakler
Spørsmål 1: Hvilken Profet
deler?

,-
 .
  

delte månen i to

3
Svar: Vår elskede Profet Muhammad Mustafa 4  ٖ  6  % 1
 2 
delte månen i to deler.

Spørsmål 2: I hvilke vers av den Hellige Koran er det
nevnt vedr. episoden av at månen vil deles?
Svar:

 ۡ
ۡ  ۡ   


<;: "  L p)F  m% P
&
U
 o] 
Dommedagen har kommet nær og månen ble delt
[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Kapital 27, Surah Al-Qamar, vers 1)

Spørsmål 3: Hvilken Profet ,- .
   gnidde sine hæler
på bakken som resulterte til fremkomsten av zam zam
kilden?
     0@A 62 som
Svar: Det var Sayyiduna Isma’eel ,- .
   =>6?
gnidde hælene sine på jorda, som resulterte i
fremveksten av det hellige Zam Zam-vann.

Spørsmål 4: Hvilken Profet ,- .
   slo sin stokk på en
stein, som resulterte til at det sprang ut 12 vannkilder?
Svar: Sayyiduna Musa ,- .
   slo sin stokk på en stein
som resulterte til at det sprang ut 12 vannkilder.
Spørsmål 5: Fra hvilken Profet
vannkilder av?

,-
 
 .


sine velsignede fingere kom det ut

Svar: Det var fra de velsignede fingrene til vår
kjære Profet Muhammad 4  ٖ  6  %    2 3
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Spørsmål 6: Hvilken Profet ,- .
   ble kastet i ilden av de vantroende, men ilden
ble kald for Han ,- .
   .
Profeten Sayyiduna Ibrahim
ilden kald for Ham ,- .
   .

,-
 .
  

ble kastet i ilden av de vanntroende, så ble

Spørsmål 7: Les høyt det verset med oversettelse, hvor hendelsen om at ilden ble
kald for Sayyiduna Ibrahim ,- .
   blir nevnt?
Svar:

 ٰ ۡ
ٰٓ  ٰ 
<tuۙ :. ,ۡ H "ٰ ۡ&  %e    re "ۡ  & kۡ  qۡ g %
i ? %i  ]
(Vi sa: Å ild! Bli kald og trygg for Ibrahim)
[Kanz-ul-Iman (oversettelse av koranen)] [Kapitel 17, Surah Al-Anbiya, vers 69]

De fem før fem
Kjære barn, livet er sannelig kort. Tiden vi har brukt vil aldri komme tilbake
igjen, å ha et håp om fremtiden er usikkert da vi ikke vet hva fremtiden vil
bringe til oss. Kanskje vi ikke kommer til å leve i det neste sekund. Vår elskede
Profet
har fortalt: verdsett fem ting, før fem ting.
1. ungdommen før alderdom, 2. helse før sykdom, 3. rikdom før fattigdom, 4.
frihet før travelhet og 5. livet før døden.
(Al-Mustadrak, vol. 5, p. 435, Ḥadīš 7912)
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Himmelske Bøker
Spørsmål 1: Hvilken bok var den første som ble sendt ned fra himmelen?
Svar: Den første boka som ble sendt ned fra himmelen er tawrat/Toraen.
Spørsmål 2: For hvilkent Profet ,- .
   ble toraen send til?
Svar: Toraen ble sendt til Sayyiduna Musa ,- .
  
Spørsmål 3: Hvilken bok ble sendt etter
Toraen?
Svar: Zaboor ble sendt fra himmelen
etter Tawrah
Spørsmål 4: Hvilket sendebud
ble Zaboor sendt ned til?

,-
 
 .


Svar: Zaboor ble sendt til Sayyiduna
Dawood ,- .
  
Spørsmål 5: Hvilken bok ble sendt etter Zaboor?
Svar: Injil ble sendt fra himmelen etter Zaboor
Spørsmål 6: Hvilket sendebud ,- .
   ble Injil sendt nedtil?
Svar: Injil ble sendt til Sayyiduna Isa

,-
 .
  

Spørsmål 7: Hvilken bok var den siste som ble sendt ned fra himmelen?
Svar: Den Hellige Koranen er den siste himmelske boka
Spørsmål 8: Hvilket sendebud ble den hellige koranen sendt nedtil?
Svar: Den hellige koranen ble sendt ned til vår kjære Profet 4  ٖ  6  %    2 3
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Den hellige Koranen
Spørsmål 1: Hvor ble det første verset i den hellige Koranen åpenbart?
Svar: Åpenbaring av det første verset fra den hellige koranen skjedde i hulen Hira.
Spørsmål 2: Hvilket språk er den hellige Koranen skrevet i?
Svar: Den Hellige Koranen er skrevet på arabisk.
Spørsmål 3: Hva er det første ordet som ble
åpenbart i den hellige Koranen?
Svar: Ordet ( ﺮ- ) ﻗiqra er det første ordet som ble
åpenbart, og betyr les.

Spørsmål 4: I løpet av hvor mange år skjedde
åpenbaringen av den hellige koranen?
Svar: Åpenbaringen av den hellige koranen
skjedde i løpet av ca 23 års tid
Spørsmål 5: Hvor mange juz er det i den hellige koranen?
Svar: Det er totalt 30 juz i den hellige koranen
Spørsmål 6: Hvor mange Surah (kapitler) inneholder den Hellige Koranen?
Svar: Den Hellige Koranen inneholder i alt 114 Surah (kapitler)
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Mannerer for resitasjon av den hellige Koranen
Spørsmål 1: Hvilken retning bør man sitte i (ha ansiktet vendt mot) når man leser
den hellige Koranen?
Svar: En bør ha ansiktet vendt mot Qiblah når en leser den hellige Koranen, for
det er mustahab.
Spørsmål 2: er det greit å resitere den hellige Koran imens en lener seg til en pute
eller noe annet?
Svar: En bør ikke lene seg på en pute eller noe annet når en leser den hellige
Koranen, en bør heller sitte rett med ydmykhet og ro.
Spørsmål 3: Kan man resitere Koranen liggende?
Svar: Ja, en kan lese Koranen liggende også, dersom beina er lagt sammen i kryss.
Spørsmål 4: Hva bør en lese før man begynner resitasjonen av den hellige
Koranen?
َّ ِﻦ ا
ِ ّ ٰ ) ِﺑ ْﺴ ِﻢ
Svar: Man bør lese Tauwuz (اﻟﺮ ِﺟ ْﻴﻢ
َّ ﻦ
َّ ﻦ
َّ ا
ّ ٰ  )ا َ ُﻋ ْﻮ ُذ ِﺑog Tasmiah (اﻟﺮﺣ ِْﻴﻢ
َ ﺎ ﻣ
ِ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ
ِ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ
før man starter med å resitere Koranen.

Spørsmål 5: På hvilke steder er det ikke tillatt å resitere den hellige Koranen?
Svar: Det er ikke tillatt å lese den hellige Koranen på baderom og steder for
urenheter for eksempel toalett
Spørsmål 6: Hvordan er det å sitte med ryggen til eller ha føttene vendt mot den
hellige Koranen?
Svar: Det å sitte med ryggen til eller ha føttene vendt mot den hellige Koranen er
dårlige mannerer, en bør ikke gjøre slikt.
Spørsmål 7: Hvis man gjesper mens man resiterer Koranen, hva anbefales det å
gjøre?
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Svar: Hvis en gjesper under resitasjon av den hellige Koranen bør stoppe å
resitere, fordi gjesping er en påvirkning fra satan
Spørsmål 8: Hvis Pir sahib (spirituell leder), en lærde, en lærer eller foreldre
ankommer under resitasjon av den hellige Koranen, kan en stå opp i respekt for
dem?
Svar: Ja, en kan stoppe resitasjonen av den hellige Koranen og stå opp for dem
Spørsmål 9: Det sies at dersom en lar Koranen stå åpen så vil satan lese den, hvor
godt stemmer det?
Svar: Det stemmer ikke og er en grunnløs påstand
Spørsmål 10: Hva sier er regelen om å oppbevare den hellige Koranen i et etui
(jozdaan) eller i et stykke med tøy (ghilaaf)?
Svar: Det er tillatt å oppbevare den hellige Koranen i et etui (jozdaan) eller i et
stykke med tøy (ghilaaf). I den velsignede tiden til de respekterte følgesvennene

(sahaba)  0    /
 ( ble dette praktisert av muslimene.
Spørsmål 11: Hvordan er det å resitere Koranen høylytt?
Svar: Det å resitere den hellige Koranen høylytt er best, for alle de tingene
stemmen når frem til, vil vitne for leserens tro (imaan) på dommedagen. I så fall
bør en ta hensyn til en som utfører salah, den syke og en som sover.
Spørsmål 12: Hvordan er det å føre samtale eller se hit og dit istedenfor å lytte til
resitasjon av den hellige Koranen?
Svar: En bør lytte til resitasjon av den hellige Koranen med stillhet og
konsentrasjon. Det å prate når den hellige koranen blir resitert er en synd.
Spørsmål 13: Mange Islamske brødre resiterer Koranen høyt ved ulike
seremonier og begivenheter, er det lov?
Svar: Det er forbudt å lese den hellige Koranen høylytt i fellesskap. I slikt tilfelle
bør alle lese lavt.
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Spørsmål 14: Studenter i madrassa leser den hellige Koranen høylytt, hva regelen
for det
Svar: Det er tillatt for studenter i madrassa å lese den hellige Koranen høylytt

Ingenting er bedre enn kunnskap
Den hellige Profet
snakket en gang med en ledsager av ham da Allah
sendte følgende Waḥī: 'En Sā'at (dvs. en time) av denne følgesvennens liv er igjen.'
Det var tiden for Ṣal ul-'Aṣr. Den elskede Profeten
fortalte følgesvennen
om det, så han bønnfalt engstelig: ‘Yā Rasūlallāĥ
! Gi meg beskjed om en
slik gjerning som er best for meg for øyeblikket. 'Den hellige Profeten
sa:'
Engasjere deg i å tilegne deg (islamsk) kunnskap. 'Derfor følges ledsageren med å tilegne
seg kunnskap og gikk bort før Ṣalāt-ul-Maghrib. Fortelleren (av denne Ḥadīš) har uttalt
at hvis noen annen gjerning var bedre enn tilegnelsen av kunnskap, ville den elskede
Profeten
beordre ledsageren til å utføre akkurat den gjerningen. (Tafsīr
Kabīr, Sūraĥ Al-Baqaraĥ, bind 1, s. 410)


Følgesvenner  0    /
 (

Spørsmål 1: Hva menes med Ashrah Mubashsshara?

Svar: Med Ashrah Mubashshara menes de ti de respekterte følgesvennene  0    /
 (
som fikk glade nyheter av jannah i denne verden fra den hellige Profeten 4  ٖ  6  %  2 3

Spørsmål 2: Hvilke respekterte følgesvenner
Mubashshara?


 0 
   /
 (

Svar: Navnene på de respekterte følgesvennene
Ashrah Mubashshara er:
1.


Sayyiduna Abu Bakr Siddeeq  0    /
 (

2.


Sayyiduna ‘Umar Farooq A’zam  0    /
 (
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3.


Sayyiduna ‘Usman Ghani  0    /
 (

4.


Sayyiduna ‘Ali Murtada  0    /
 (

5.


Sayyiduna Talhah Bin ‘Ubaydullah  0    /
 (

6.


Sayyiduna Zubayr Bin ‘Awam  0    /
 (

7.


Sayyiduna ‘Abdur Rahman Bin ‘Awf  0    /
 (

8.


Sayyiduna Sa’d Bin Abi Waqas  0    /
 (

9.


Sayyiduna Sa’id Bin Zayd  0 1 /
 (

10.


Sayyiduna Abu ‘Ubaydah Bin Jarrah  0 1
 (
 /

Spørsmål 3: Hvilke av følgesvennene er kjent under navnet «Muazzin-e-Rasul»?

Svar: Sayyiduna Bilal  0 B
 ( er kjent under navnet «Muazzin-e-Rasul».
 /

Spørsmål 4: Hvilken følgesvenn ( ﻒ
! )ﺳ ﻴ
 har tittelen Saif-ullah

Svar: Saif-ullah er tittelen til Sayyiduna Khalid Bin Waleed  0    /
 (

Spørsmål 5: Hvilken følgesvenn (  ) ﺳ !ﺪkalles Asad ullah?

Svar: Sayyiduna Ali-ul-Murtaza  0    /
 ( kalles Asad Ullah.

Spørsmål 6: Hvilken følgesvenn (ﻟﺸ ﻬ ﺪ ء
3 )ﺳﻴ !ﺪ
 kalles Sayyid us Shuhada?

Svar: Onkelen til vår kjære Profet, Sayyiduna Hamza  0 B
 ( er kjent under navnet
 /
Sayyid-ush-Shuhada?

Spørsmål 7: Er navnet til noen av følgesvennene
Koranen?


 0 
   /
 (

nevnt i den hellige


Svar: Ja, i den hellige Koranen finnes navnet på en følgesvenn  0    /
 ( ?

Spørsmål 8: Hvilken følgesvenn  0    /
 ( er nevnt i den hellige koranen?

Svar: Det velsignede navnet til Sayyiduna Zaid Bin Harisah  0    /
 ( er nevnt i det
37 verset i surah ahzab i juz 22 i den hellige koranen
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Spørsmål 9: Hvilken følgesvenn  0    /
 ( er det berettet flest Ahadis ifra?

Svar: De fleste Ahadis er berettet fra Sayyiduna Abu Hurayrah  0    /
 ( .

Spørsmål 10: Hva hetter den berømte følgesvennen, som er kjent som en stor
poet av naat?

Svar: Sayyiduna Hassan Bin Sabit  0 B
 ( .
 /

Jis musalman nay daykha unhayn ik nazar
Us nazar ki basarat peh lakhoon salam


Awliya Kiraam ,- .
 B
 
  '(
Spørsmål 1: Hvem er lederen av Auliya?
Svar: Kongen av Baghdad Sayyiduna Ghous-e-Azam Sheikh Abdul Qadir Jilaani
%   & '
 ( er lederen av Auliya.

Spørsmål 2: Nevn navn på noen Auliya     '
 ( og fortell også hvor deres hellige
graverer?

Svar: Her er navn på 8 Auliya     '
 ( med oversikt over deres hellige
gravplasser/helligdommer?

1. Sayyiduna Khuwajah Nizamuddin Auliyah Dehlwi    & '( .
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C
2.

Qutb-Madinah, Sayyiduna Ziyauddin Ahmad Madani

C
3.

Hans hellige grav/helligdom er i Bhit en by i provinsen Sindh i Pakistan.
  & '
% 1
 ( .

Hans hvilested ligger i byen Barelly, i Indien

  & '
Sayyiduna Imam Bari % 1
 ( .

C
8.

Hans grav er i byen Golrah Shareef i pakistan.

Maulana Hassan Raza Khan Hassan

C
7.

Hans hellige hvilestedligger i byen Siyal Sharif i Pakistan.

  & '
Sayyiduna Shah ‘Abdul Lateef Bhittai % 1
 ( .

C
6.

Hans Hellige hvilested er i jannat-Ul Baqi, i Saudia Arabia.

  & '
Pir Sayyid Mahr ‘Ali Shah Golarwi Hanafi % 1
 ( .

C
5.

   & '
 ( ,

Sayyiduna Shams-ul-Arifeen, Khwaja Shamsuddin Siyalwi    & '
 ( .

C
4.

Hans hellige hvilestedligger i byen Delhi i India.

Hans grav er i Islamabad hovedstaden i Pakistan.

  & '
Sayyiduna ‘Abdullah Shah Ghazi % 1
 ( .

C

Hans hvilested ligger i byen Karachi i Pakistan.

Spørsmål 3: Finnes det noen personligheter i dag som minner om de respekterte
auliya?
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Svar: Ja, Amir E Ahl E Sunnat, ‘Allama Maulana Muhammad Ilyas Qadri Razavi
 
    ! "#
 $ er en personlighet fra denne tiden som minner om de respekterte
 
Auliya.

ۡ ََۡ

ََ

ّٰ

ُ

ۡ

Karamat-e-Sahaba O Awliya Kiraam رِض َوان ا=ِ عل ۡي ِه ۡم اج ِعي
Spørsmål 1: Hva er en karamat?
Svar: Den overnaturlige handlingen som utføres av en Wali kalles Karamat.
Spørsmål 2: Hvor mange typer karamat finnes det?
Svar: ‘Allama Tajuddin Subki %   & '
 ( har skrevet flere enn 100 typer av Karamat i
sin bok «Tabaqat-us-Shafiyyah-til-kubra. Noen av dem er som følger:


Gjenopplive de døde



Ha kontroll over elvene



Snakke med planter



Oppfyllelse av Dua



Dyr som adlyder dem



Tiltrekke folkets hjerter



Snakke med de døde



Lang avstand blir forkortet for dem



helbredelse fra sykdommer



Tiden kan bli kortere eller lengere for dem



Gi informasjon om det skjulte (Ghaib)



De holder seg i live, selv uten mat og drikke


Spørsmål 3: Nevn noen karamat fra Auliya Allah     '
 (

Svar:
1.

Sayyiduna Ghause-e-A’zam %   & '
 ( samlet sammen bein fra en kokt kylling
og gjenopplivet den med Allah      sin ordre. (Buhja-tul-Asrar, p. 128)

2.

Shaykh Ahmad Bin Nasr Khuzai

   & '
 ( ,
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galgestolpen selv etter sin martyrdom etter å ha bli hengt.

(Tareekh-e-Baghdad,

vol. 5, p. 387)

3.

Shaykh Abu Ishaq Shirazi    & '
 ( så den Hellige Kabah Shareef mens han
satt i byen Baghdad. (Jami’ah Karamat-e-Awliya, vol. 1, p. 392)


3
ٖ 
Spørsmål 4: Er de velsignede følgesvenner  0 1
 ( til Profet 4  6 % 1
 /
 2  også
Auliya Allah? Og har noen av de også opplevd noen form for Karamat?

Svar: Ja, De respekterte følgesvennene raz er de beste blant Auliya Allah og
karamat har også kommet til syne fra dem

Spørsmål 5: Nevn noen karamat fra de respekterte følgesvennene  0    /
 ( ?

Svar:
1.

Da den islamske hæren som ble sendt av Amir-ul-muminin Hazrat

Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  0    /
 ( leste Kalima Tayba utløste det et
jordskjelv i en festning. (Izalah-tul-Khufa, Maqsad doom, vol. 3, p. 148)



Da det velsignede legemet av Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  0    /
 ( ble
bragt foran den hellige kuppelen til den elskede Profeten 4  ٖ  6  %    2 3 og
det ble lest salam, åpnet døren til den hellige kuppelen seg. (Tafseer-ul-

Kabeer, Surah Kahf, vol. 7, p. 433)

2.


Sayyiduna Umar Farooq  0 B
 ( hadde en samtale med en død person som
 /
var begravet. (Hujjat-ul-Alal ‘Aalameen, p. 612)




Mens Sayyiduna Umar Farooq  0 B
 ( sto i Madinah-tul-Munawara, ble
 /

stemmen hans formidlet slikt at Sayyiduna Sariyah  0 B
 ( kunne høre
 /
den i Nahawand (Iran), dette er flere hundere mil unna Madinah. (Mishkat-

ul-Masabih, vol. 2, p. 401, Hadith 5954)




Sayyiduna Umar Farooq  0    /
 ( skrev et brev til elven Nilen som hadde
stoppet å renne, resultatet ble at den begynte å renne igjen. (Hujja-tul-Alal

‘Aalameen, p. 612)



Dua gjort av Sayyiduna Umar Farooq-e-A’zam
Allah      (Izalah-tul-Khafa, Maqsad doom, vol. 4, p. 108)
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3.

Personen som tok den velsignede stokken fra hånden til Sayyiduna Usman-e
Ghani  0    /
 ( og ødela den, ble utsatt for håndkreft. (Al-Asabah fi Tamyeez-ulSahabah, vol. 1, p. 622, Raqm 1248)




Han  0 B
 ( forutså stedet for hans begravelse. (Izalah-tul-Khafa, Maqsad doom,
 /

vol. 4, p. 108)





4.

En stemme fra det skjulte (ghaib) ble hørt etter martyrdommen til

Sayyiduna Usman-e-Ghani  0    /
 ( . (Shawahid-ul-Nubuwah, p. 209)

Et stort antall av engler var til stede når Sayyiduna Usman-e-Ghani  0    /
 (
skulle gravlegges (Al-Marji’-ul-Sabiq)

Sayyiduna Ali


 0 
   /
 (

hadde samtale med de døde som var gravlagt

(Hujja-

tullah ‘Alal ‘Aalameen, p. 613)



Personen som kalte Sayyiduna Ali ۡF  C ۡ  ۡ     ,  E for en løgner ble selv
blind. (Izalah-tul-Khafa, Maqsad doom, vol. 4, p. 496)



Sayyiduna Ali ۡF  C ۡ  ۡ     ,  E kunne fortelle i folk hvor i fremtiden de
skulle dø og hvor de skulle bli begravd. (Riyad-ul-Nadarah, vol. 2, p. 201)



Englene drev møllen i huset til Sayyiduna Ali

ۡF  C
 ۡ 
 ۡ  
   ,  E (Al-Marji’-ul-

Saabiq, p. 202)



Sayyiduna Ali ۡF  C ۡ  ۡ     ,  E gav selv nyheten om når han skulle forlate
denne verden. (Al-Maraji’-ul-Saabiq)



Sayyiduna Ali ۡF  C ۡ  ۡ     ,  E kunne lese ferdig hele den hellige koranen
imens han klatret oppå hesten sin. (Shawahid-un-Nubuwwah, p. 212)

Beskjedenhet er fra Iman

Den elskede Profeten

har sagt: 'Beskjedenhet er fra Iman (tro).'
(Musnad Abi Ya'la, bind 6, s. 291, Hadis 7463) forhindrer beskjedenhet en beskjeden
person fra å være ulydig. Dette blir ytterligere forklart i fortellingen til
Sayyiduna Ibn-e-‘Umar
:‘ Uten tvil er beskjedenhet og Īmān
sammenkoblet. Når den ene (av dem) slutter å eksistere, blir den andre også
tatt bort. ’ (Al-Mustadrak lil-Ḥākim, bind 1, s. 176, Ḥadīš 66)
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Ibadaat

Wudu

Metoden av Wudu
Kjære barn det er mustahabb (anbefalt) å sitte på en forhøyet plass med ansiktet
vendt mot Qibla når en skal gjøre Wuzu

C Gjør følgende Niyyah (intensjon) før Wudu: «Jeg utfører wudu for
å følge Allah

C

    

sittordre og for å tjene belønning (ajar)»

Det er sunnah å lese (ا
ّٰ  ) ِﺑ ْﺴ ِﻢfør Wudu

ِ ّٰ  )ﺑِ ْﺴ ِﻢfor så lenge wudu varer, vil det
C Hvis det er mulig bør en lese (ّٰ ِ ﻤﺪ
ُ اﻟﺤ
َ ا َو
bli skrevet gode gjerninger i ens handlingsregister

C Vask nå begge hendene opptil håndleddene, gjør så khilal av fingrene (altså
tre fingrene mellom hverandre)

C Bruk Miswak ifølge Sunnah.
C Skyll deretter munnen tre ganger, gurgle også dersom en ikke faster
C Så trekk vannet opp i nesen tre ganger, dersom du ikke faster trekker du
vannet opp til roten/enden av nesen og rens innsiden av nesen med venstre
lillefinger.

C Vask hele ansiktet tre ganger på en slik måte at vannet renner på hvert eneste
sted fra hårefeste til under haken og fra det ene øret til det andre.

32
www.dawateislami.net

Grunnleggende lære om Islam (Del II)

C Vask begge armene tre ganger fra neglene til og med albuene, slik at ikke noe
forblir tørt


Nå vaskes venstre arm på samme måte.

C legg setningen over sammen med punktet over, trenger ikke å være separert
C Fukt begge hendene og stryk dem over hele hodet en gang
C Stryk (gjør masha) med pekefingrene over innersiden av ørene, stryk tomlene
over baksiden av ørene og stryk baksiden av hendene over nakken)


Deretter vask begge føttene til og med anklene. Først høyre fot så venstre.
Gjør khilal med venstre hånds lillefinger mellom tærene (altså tre venstre
hånds lillefinger mellom tærne)



Start å gjøre khilal fra lille tåa på høyre fot til lille tåa på venstre fot.

OBS:
Lær barna den praktiske metoden for wudu i området for wudu og veiled dem til å
ikke sløse vann.
Hujjat-ul-Islam Imam Muhammad Ghazali    & '
 ( har uttalt:
«Imens en vasker hver kroppsdel bør en ha håp om at synder jeg har utført med
denne kroppsdelen vaskes bort» (Ihya-ul-Uloom-ud-Deen, vol. 1, p. 183)

C En bør lese følgende dua etter wudu les salat alan nabi

4  ٖ  6  % 

   2 3

en gang før og etter

ﲎ ِﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤ َﺘ َﻄ ِّﻬ ِﺮ ْﻳ َﻦ
ِ ﲎ ِﻣ َﻦ اﻟ َّﺘـ َّﻮ
َ ْ اﺑ
ْ ِ ْﲔ َوا ْﺟ َﻌﻠ
ْ ِ ْا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ ا ْﺟ َﻌﻠ
Oversettelse:(Å Allah      gjør meg blant de som rikelig angrer oppriktig og
inkluder meg blant de som holder seg rene.)
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Alle 8 Dører Av Paradiset Åpner Seg
Det er berettet i hadeeth: for den som utfører wudu på en tilfredsstillende måte, og
deretter løfter blikket mot himmelen og leser kalima shahadah, vil alle 8 dører av
jannah åpnes. Den personen kan entre fra den døren den måtte ønske. (Sunan-ulKubarah-lil-Nasai, vol. 6, p. 25)

Fortreffeligheter av å resitere Surah Qadr etter Wuzu
Det er berettet i en Hadith: «Hvis en resiterer Surah Qadr en gang etter Wuzu, vil
en bli regnet blant Siddiqin, og hvis en resiterer Surah Qadr to ganger, vil en bli
regnet blant Shuhada (martyrene), og hvis en resiterer tre ganger, så vil Allah     
plassere ham ved siden av Profetene ,- .
 
  på dommedagen. (Kanz-ul-‘Ummal, vol.
9, p. 132, Hadis 26085)

Aldri dårlig syn
Hvis en person ser opp mot himmelen etter å ha uført wuzu og resiterer Surah
Qadr vil hans syn aldri bli svak eller dårlig.   . (Masail-ul-Quran, p. 291)

Definisjonen av å vaske
Å vaske en kroppsdel vil si: at det renner 2 dråper vann over hver eneste del av
den kroppsdelen. Kun det å bli fuktig, smøre/gni vannet over slik som olje, eller at
en dråpe renner over kalles ikke for å vaske, slik wudu vil ikke være gyldig og
heller ikke ghussal (rituell bad).

Azan
Spørgsmål 1: Hva er Azan?
Svar: En Spesiell kunngjøring for å kalle muslimene til
salah, kalles Azan
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Spørsmål 2: Er Azan obligatorisk (farz)?
Svar: Nei. Azan er Sunnah Muakkadah (veklagt Sunnah) for de 5 obligatoriske
salah, som Utføres med jamaat (fellesbønnen) i masjid
Spørsmål 3: Kan en lese salat alan nabi 4  ٖ  6  %    2 3 før azan?
Svar: Ja, det er en belønningsverdig handling å lese salat alan nabi 4  ٖ  6  %    2 3 før
azan.
Spørsmål 4: Hva bør en gjøre når azan blir utropt?
Svar: En bør stoppe alle samtalr og annen unødvendig handling i respekt for azan
og svare azan.
Spørsmål 5: Hva er teksten til Azan:
Svar: Teksten til Azan er følgene:

ٰ
ْﱪ
ُ َ ا َﻟـﻠ ّـ ُﻪ ا َ ﻛ
ٰ
ْﱪ
ُ َ ا َﻟـﻠ ّـ ُﻪ ا َ ﻛ
ا
ُ ّٰ ا َ ْﺷـ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻ ۤ اِﻟ ٰـ َﻪ اِ َّﻻ

ٰ
ﱪ
ُ َ ا َﻟـﻠ ّـ ُﻪ ا َ ْﻛ
ٰ
ْﱪ
ُ َ ا َﻟـﻠ ّـ ُﻪ ا َ ﻛ
ا
ُ ّٰ ا َ ْﺷـ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻ ۤ اِﻟ ٰـ َﻪ اِ َّﻻ

ا
ِ ّٰ ا َ ْﺷـ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا َّر ُﺳ ْﻮ ُل
اﻟﺼﻠٰﻮ ِة
َّ $ََ % O
َّ َ

ا
ِ ّٰ ا َ ْﺷـ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا َّر ُﺳ ْﻮ ُل
اﻟﺼﻠٰﻮ ِة
َّ $ََ % O
َّ َ

 اﻟْﻔ ََﻼ ِح$ََ % O
َّ َ
ٰ
ْﱪ
ُ َ ا َﻟـﻠ ّـ ُﻪ ا َ ﻛ

 اﻟْﻔ ََﻼ ِح$ََ % O
َّ َ
ٰ
ْﱪ
ُ َ ا َﻟـﻠ ّـ ُﻪ ا َ ﻛ

َﻻ ۤ اِﻟ ٰـ َﻪ اِ َّﻻ اﻟـﻠّٰـ ُﻪ
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Krav for Salah
Spørsmål 1: Hvor mange krav er det er for salah?
Svar: Det er seks krav for salah
1.

Taharat (renslighet)

2.

Satr-e-aurat (tildekkelse/ Slør)

3.

Istaqbal-e-Qibla (retning mot Qibla)

4.

Waqt (tid)

5.

Niyyat (intensjon)

6.

Takbir-e-Tahrimah

Spørsmål 2: Hva menes med taharat (renslighet?)
Svar: Taharat (renslighet) vil si at ens kropp, klær og stedet hvor en skal
utføre salah må være rent fra alle typer urenheter.
Spørsmål 3: Hva menes med Satr-e-aurat (tildekkelse/Slør)?
Svar: Satr e Aurat (tildekkelse) for menn vil si at kroppen fra og med
rett under navelen til og med knærne skal være tildekket, mens for
kvinner vil det si at hele kroppen utenom disse fem kroppsdelene:
ansiktet, begge håndflater og begge fotsåler, må være tildekket
Spørsmål 4: Hva betyr Istaqbal-e-Qibla?
Svar: Det å ha ansiktet vendt mot qibla (altså kaba) i salah kalles Istiqbal e Qibla
Spørsmål 5: Hva menes det med Waqt (tid)?
Svar: Det vil si at tiden for den bønnen en ønsker å utføre må ha inntruffet.
Spørsmål 6: Hva betyr Niyyat (intensjon)?
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Svar: Intensjon er den bestemte hensikten en har i hjertet, det er ikke nødvendig å
si intensjonen muntlig. I så fall er det bedre med verbal intensjon så lenge
intensjonen er presentert i hjertet.
Spørsmål 7: Hva menes med takbir e Tahrima?
Svar: Det at en starter salah ved å lese takbir (ا َ ْﻛ َﱪ


ُ ّٰ َ )ا

kalles for Takbir-e-

Tahrima.

Obligatoriske handlinger (Faraidh) I Salah
Spørsmål 1: Hvor mange faraidh (obligatoriske handlinger) er det i salah?
Svar: Det er 7 faraidh (obligatoriske handlinger) i salah.
1.

Takbir-e-Tahrima,

2.

Qiyam,

3.

Qiraat,

4.

Rukuh,

5.

Sajdah,

6.

Qa`dah Akhirah,

7.

Khuruj-e-Besunihi.

Spørsmål 2: Hva menes med Takbir-e-Aula?
Svar: Takbir-e-Tahrima kalles også Takbir-e-Aula. Dette er det siste blant kravene
for salah og det første blant de obligatoriske handlingene i salah, det vil si at en
starter sin salah ved å si 56ﻛ8 ! .
Spørsmål 3: Hva menes med Qiyam?
Svar: Det å stå oppreist etter takbir-e-tahrima kalles Qiyam. Varigheten for Qiyam
er lik varigheten for Qirat.
Spørsmål 4: Hva menes med Qirat?

37
www.dawateislami.net

Grunnleggende lære om Islam (Del II)

Svar: Qirat vil si at alle bokstaver uttales fra deres riktige opprinnelse. Når en leser
lavt er det også nødvendig at en selv kan høre det
Spørsmål 5: Hva menes med Ruku?
Svar: Det å bøye seg såpass etter Qirat at ens hender når knærne kalles Ruku og
dette er et minimum krav. For menn er det viktig å rette ut ryggen horisontalt.
Spørsmål 6: Hva menes med sajda?
Svar: Det å berøre bakken på syv bein, begge hender, begge føtter, begge knær og
nesebeinet etter ruku kalles sajdah. Legg pannen slik i sajdah at bakkens hardhet
føles. To sojoodh i hver rakat er fardh (obligatorisk).
Spørsmål 7: Hva menes med Qa`dah Akhirah?
Svar: Det å sitte i så lang tid en bruker på å fullføre Tashahhud ﻪ ھ و ر !ﺳﻮ !ﻟ  ﻋ" !ﺪ, når en er
ferdig med alle rak`aat i salah kalles Qa`dah Akhirah og det er fardh
(obligatorisk).
Spørsmål 8: Hva menes med Khuruj-e-Bisunihi?
Svar: Det å utføre salam for å fullføre sin salah etter Qa`dah Akhirah kalles
Khuruj-e-Bisunihi.
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Metoden for Salah (Bønn)
C Stå oppreist med ansiktet vendt mot Qiblah i tilstand av wudu, løft hendene
opptil ørene slik at tomlene berører øreflippene.

C Når hendene løftes, bør ikke fingrene være samlet og heller ikke veldig spredt
og håndflatene bør være rettet mot Qiblah.

C Gjør intensjon for hvilken bønn du skal utføre. En verbal intensjon er bedre.
C Deretter samtidig som en leser takbir-e-Aula altså 56ﻛ8 ! senk hendene og legg
høyre hånd over venstre under navelen.

C Deretter resiteres Sanà:

ﻚ اﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َو ِﺑ َﺤ ْﻤ ِﺪ َك
َ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻨ
َﲑ َك
َ اﺳ ُﻤ
ٰ ﻚ َو َﺗ َﻌ
ْ ﺎر َك
ُ ْ y ﺎﱃ َﺟ ُّﺪ َك َو َﻻ ۤ اِﻟ ٰـ َﻪ
َ َو َﺗ َﺒ
C Les Taàwwuz:

َّ ﺎ ِﻣ َﻦ ا
اﻟﺮ ِﺟ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ا َ ُﻋ ْﻮذُ ِﺑ
َّ ﻟﺸ ْﻴ ٰﻄ ِﻦ
C Les Tasmiyyah:

اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ
ِ ّٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ا
C Der etter resiteres Surah Fatiah:

ٰ  ۡ
ۡ  ٰۡ
 

ۡ 
B%?  <@A: # ۡ?  ۡ  ? >
  $ٰ <=ۙ : . ,0 23 # ٰ 0ۡ 23 <;ۙ :      4 56 ۡ 78
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ۡ 
ۡ
    
 ۡ  ۡ  # ۡ?   
 ۡ
PD O I JN <Mۙ : . ,ۡ L E ۡ  I J K %D  H <@G:   E ۡ F B%?   C ۡ D
ۡ    ۡ ۡ  ۡ  ۡ ۡ ۡ  ۡ ۡ 

<[Z :  YV X  QR!v  VW U T 1S1QR!v
C Si ( ) ٰا ِﻣ ْﲔlavt etter å ha lest Surah Fatiha. Deretter les tre små vers fra den
hellige Koranen, et stort vers som er like langt som tre små eller hvilken som
helst Surah, for eksempel Surah Ikhlas.

ۡ  ۡ ۡ   ۡ  ۡ 
   ٰ
^  ٰ  ۡ 
<Aۙ :  ? /  1̀1 ? / <ۚ =:  456 <ۚ ;: 0 456 H \]
^   e  b ۡ   ۡ  
<GZ : 0 fg cd #a? / 
C

Deretter les 3 eller 5 ganger ( ) ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِﰉّ َ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢog bøy ned i ruku samtidig. Når en er i
ruku må man lese  ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِﰉّ َ اﻟ َْﻌ ِﻈ ْﻴ ِﻢ3 eller 5 ganger

C Stå opp mens du leser Tasmia

ٗا ﻟ َِﻤ ْﻦ َﺣ ِﻤ َﺪه
ُ ّٰ  َﺳ ِﻤــ َﻊ. Denne posisjon kalles for

Qawmah.

C Hvis du utfører salah alene, bør en også si ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َرﺑَّ َﻨﺎ َو ﻟ ََﻚ اﻟ َْﺤ ْﻤ ُﺪ.
C Deretter må en lese َ ا َ ﻛ َْﱪ
ُ ّٰ  اmens man går ned for å knele for å utføre Sajda`h.
plasser føttene slik at alle tærene er peker i retninge av Qiblah. Les Tasbih i
Sajdah 3 eller 5 ganger $ٰ ْ%َ ُﺳ ْﺒ ٰﺤ َﻦ َر ِ ّﰉ َ ْاﻻ.

C Det å sitte mellom 2 Sojood kalles Jalsah. Bli værende i jalsah i så lang tid det tar
på å lese ا
ِ ّٰ ﺎن
َ َ ا
ُ ّٰ ا.
َ ﺒﺤ
َ  ُﺳen gang. Deretter bøy ned for andre sajdah ved å si َﮐﱪ
Nå er en Rakàt fulført, utfør den andre Rakàt på samme måte.
َ

C Det å sitte etter to Rakàat for å lese Tashahhud  ا َّل ِح َّياتkalles Qaàdah.
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َ

C Nå les Tashahhud  ا َّل ِح َّياتi Qaàdah

َّ اﻟﺼﻠ َٰﻮ ُت َو
ا
ُّ ِ /َّ ﻚ ا َ ُّﻳ َﻬﺎ اﻟ
ِ ّٰ ﱮ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ
ِ ّٰ ِ ﺎت
َّ  َو
َّ َ اﻟﻄ ِ ّ( ٰﺒ ُﺖ ا
َ َﻠ َْﻴ% ﻟﺴ َﻼ ُم
ُ ا َﻟ َّﺘ ِﺤ َّﻴ
ا
ِ ّٰ  ِﻋ َﺒﺎ ِد$َٰ %َﻠ َ ْ( َﻨﺎ َو% ﻟﺴ َﻼ ُم
َّ َ  َﲝ ُﺗ ٗﻪ ا8َو َﺑ َﺮ
ُ ّٰ ﲔ ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ ْن َّﻻ ۤ اِﻟ ٰـ َﻪ اِ َّﻻ
َ ْ ﻟﺼﻠِ ِﺤ
ّٰ ا ا
َو ا َ ْﺷ َﻬ ُﺪ ا َ َّن ُﻣ َﺤ ّﻤ ًَﺪا َﻋ ْﺒ ُﺪ ٗه َو َر ُﺳ ْﻮﻟُﻪ
C Når en nærmer seg ordet  ﻻi Tashahhud så lag en sirkel med langfingeren og
tommelen på høyre hånd og bøy lillefinger og ringefinger inn mot håndflaten.

C Deretter løft pekefingeren imens du leser ordet  ﻻog legg ned fingeren og
strekk ut alle fingrene til normal posisjon på ordet   =ﻻ.

C Hvis du utfører en salah med flere enn to Rak`aat, så stå opp igjen imens du
sier Takbir ‘ ا َ ﻛ َْﱪ
ُ ّ ٰ َ ’ا.

C Hvis det er en fardh salah du utfører så les  ﺑِ ْﺴ ِﻢ ّٰاog Surah Fatiha i Qiyam av
tredje og fjrede rak`at, men ikke legg til en annen Surah

C Når en har utført alle Rakàat og sitter en sittende stilling kalles det for Qa`dah
Akhirah.

C Les Salat-e-Ibrahimi etter Tashahhud i Qa`dah Akhirah, altså:

ﻚ
َ َ ا ِٰل ا ِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ ا ِ ّﻧ$َٰ % ا ِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ َو$َۤ ٰ % ﺖ
َ  ا ِٰل ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ ﻛ ََﻤﺎ َﺻﻠ َّ ْﻴ$َۤ ٰ % ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو$َٰ % ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﺻ ِ ّﻞ
ۤ%
% ِ < ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َﺑ: َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌﺪ
$َۤ ٰ % ا ِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ َو$َۤ ٰ % ْﺖ
َ ﺎرﻛ
َ  ا ِٰل ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ ﻛ ََﻤﺎ َﺑ$َٰ  ُﻣ َﺤ َّﻤ ٍﺪ َّو$َٰ ﺎر ْك
<: ﻚ َﺣ ِﻤ ْﻴ ٌﺪ َّﻣ ِﺠ ْﻴ ٌﺪ
َ َا ِٰل ا ِ ْﺑ ٰﺮ ِﻫ ْﻴ َﻢ ا ِ ّﻧ
C Deretter les hvilken som helst Dua-e-Masurah, for eksempel:
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< َر ّﺑَ َﻨﺎ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ ِﱃْ َو: َﺂ ِء%ﱴۗۖ َر ّﺑَ َﻨﺎ َو َﺗﻘ ََّﺒ ْﻞ ُد
◌ْ ِ اﻟﺼﻠٰﻮ ِة َوﻣِﻦ ذُ ِّر َّﻳ
َّ ﲎ ُﻣ ِﻘ ْﻴ َﻢ
ْ ِ ْ ا َﻟﻠّٰ ُﻬ َّﻢ َر ِّب ا ْﺟ َﻌﻠ
َّ ﻟِ َﻮاﻟِ َﺪ
<: ﲝب
َ ْ ى َو ﻟِﻠ ُْﻤ ْﺆ ِﻣ ِﻨ
ُ ﲔ َﻳ ْﻮ َم َﻳﻘ ُْﻮ ُم اﻟْ ِﺤ َﺴ
ُّ َر ّﺑَ َﻨﺂ ٰا ﺗِ َﻨﺎ ِﰱ
<: ﺎر
ِ اب اﻟ َّﻨ
َ َﺬ%َ اﻟﺪ ْﻧ َﻴﺎ َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ َّو ِﰱ ْاﻻٰ ِﺧ َﺮ ِة َﺣ َﺴ َﻨ ًﺔ َّو ﻗِ َﻨﺎ
C

For å fullføre salah snu ansiktet mot høyre skulder og si ا
ِ ّٰ َﻠ َْﻴﳊُﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ% َﻟﺴ َﻼ ُم
َّ ا,

deretter snu ansiktet mot venstre skulder og si ا
ِ ّٰ َﻠ َْﻴﳊُﻢ َو َر ْﺣ َﻤ ُﺔ% َﻟﺴ َﻼ ُم
َّ ا.

Na’at
Madani Madinay Walay*
Mujhay dar pay phir bulana Madani Madinay walay
Ma-ay ‘ishq bhi pilana Madani Madinay walay


Mayri ankh mayn samana Madani Madinay walay
Banay dil tayra thikanah Madani Madinay walay


Tayri jab kay did ho gi jabhi mayri Eid ho gi
Mayray khuwab mayn tu ana Madani Madinay walay


Mujhay gham sata rahay hayn mayri jan kha rahay hayn
Tum hi hauslah barhana Madani Madinay walay


*

(Wasail-e-Bakhshish, pp. 283-288, Selected)
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Mayn agarcheh hun kaminah, tayra hun Shah-e-Madinah
Mujhay qadmon say lagana Madani Madinay walay

Tayra tujh say hun suwali Shaha phayrna na khali
Mujhay apna tu banana Madani Madinay walay

Yeh mariz mar raha hay tayray hath mayn shifa hay
Ay Tabib jald ana Madani Madinay walay

Tu hi Anbiya ka Sarwar tu hi daw jahan ka Yawar
Tu hi Rahbar-e-Zamanah Madani Madinay walay

Tu Khuda kay ba’d bahtar hay sabhi say mayray Sarwar
Tayra hashmi gharana Madani Madinay walay

Tayri farsh per hukumat tayri ‘Arsh per hukumat
Tu Shahanshah-e-Zamanah Madani Madinay walay

Yeh karam bara karam hay tayray hath mayn bharam hay
Sar-e-hashr bakhshwana Madani Madinay walay

Shaha! Aysa jazbah paun kay mayn khub sikh jaun
Tayri Sunnatayn sikhana Madani Madinay walay

Mayray Ghaus ka wasilah rahay shad sab qabilah
Unhayn Khuld mayn basana Madani Madinay walay

Tayray gham mayn kash! ‘Attar rahay har ghari giriftar
Gham-e-mal say bachana Madani Madinay walay
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Madani Blomster
Madani blomster for å håndhilse


Når to muslimer møtes, er det en Sunnaĥ for dem å gjøre Salam og håndhilse
med begge hender.1.



Gjør også salam før du forlater, du kan også håndhilse



De som elsker hverandre til glede for Allah      ,
når de møtes og håndhilser med hverandre, og
deretter resiterer Darood på den Hellige
2 3
Profeten 4  ٖ  6  % 1
 blir deres tidligere og

fremtidige synder tilgitt2.



Når en håndhilser bør en hvis mulig, etter å ha
resitert Durood sharif også lese denne dua:
ا ﻟَـ َﻨﺎ َو ﻟَﳉُﻢ
ُ ّٰ ( َﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮbetydning: Måtte Allah
oss og dere)

    

tilgi



Du’a som to muslimer gjør mens de håndhilser
vil    bli akseptert og begge vil    bli
tilgitt før de tar hendene til seg.



Å håndhilse med hverandre fjerner hat 3.



3
Den Vakre Profet 4  ٖ  6  % 1
 2  har sagt: «Når en muslim håndhilser på sin
muslimske bror, og ingen av dem har hat i hjertet for den andre, så vil Allah
     tilgi begges tidligere synder før hendene adskilles. Og når en ser på sin

1

Ad-Dur-rul-Mukhtar, Kitab-ul-Hazr wal-Ibahah, vol. 9, p. 629
Musnad Abi Ya’la, vol. 3, p. 95, Hadis 2951
3
Al-Muwamma-lil-Imam Malik, Kitab Husn Al-Khalq, vol. 2, p. 407, Hadis 1731
2
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muslimske bror med kjærlighet, og det ikke er noe hat i dens hjerte eller
bryst, vil begges tidligere synder bli tilgitt før en vender blikket»1.


Det er mustahab å håndhilse hver gang en møter noen 2.



Å håndhilse med en hånd hver, er ikke sunnah. Det er sunnah å håndhilse
med begge hender. 3



Enkelte berører bare fingrene og ikke hele hånda. Dette er heller ikke Sunnah
.

4



Det er makruh (mislikt) å kysse sin egen hånd etter å ha håndhilst.



Det er sunnah at håndflatene til de som håndhilser berører hverandre, uten
noen form for hindringer, som for eksempel lommetørkle osv. 5.

1

Kanz-ul-‘Ummal, Kitab-us-Suhbah, vol. 9, p. 57, Hadis 25358
Rad-dul-Muhtar, Kitab-ul-Hazr wal-Ibahah, vol. 9, p. 628
3
Al-Marja’-us-Sabiq, p. 629
4
Al-Marja’-us-Sabiq
5
Rad-dul-Muhtar, Kitab-ul-Hazr wal-Ibadah, vol. 9, p. 629
2
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Madani Blomster når man klipper negler



Det er mustahab (anbefalt) å klippe neglene på en fredag. En bør likevel ikke
vente til fredag dersom neglene har blitt lange 1.



Shaykh Mufti Amjad Ali A’zami    & '
 ( har sagt at: «Det er berettet at
enhver som klipper sine negler på fredag, vil Allah       beskytte ham mot all
ondt til neste fredag og 3 dager til, altså 10 dager totalt. I en annen beretning
er det sagt at en som klipper sine negler på fredag, for den vil
barmhjertigheten komme og dens synder vil dra».2.



Metoden for å klippe neglene på hendene: begynn med pekefingeren på høyre
hånd og følg rekkefølgen bort til lillefingeren, men la tommelen på høyre
hånd bli. Nå start fra lillefingeren på venstre hånd og jobb rekkefølgevis
opptil tommelen på venstre hånd. Til slutt klipp neglen på tommelen på
høyrehånd



Det finnes ingen beretning om hvordan man skal klippe tåneglene. Det er
bedre å starte med neglen på høyre fotens lilletå og fortsette mot stortåen.
Deretter klippe neglen på venstre fotens stortå og fortsette mot venstre fotens
lilletå og avslutte med den)3.



Det er makruh (mislikt) å bite negler. Det er i tillegg fare for å utvikle
sykdommen av spedalskhet 4.

1

Bahar-e-Shari’at, part 16, p. 225
Al-Marja’-us-Sabiq, p. 226
3
Al-Marja’-us-Sabiq, pp. 226 to 227
4
Al-Marja’-us-Sabiq, p. 227
2
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Man bør begrave neglene etter klipping. Det er heller ingen fare i å kaste dem.



Det er makruh å kaste negler i toalettet eller dusjen, da det kan føre til
sykdommer 1.



Ikke klipp neglene på en onsdag da det kan føre til spedalskhet. Men dersom
det har gått 39 dager siden sist du klippet neglene og den førtiende dagen
faller på en onsdag, er det wajib (nødvendig) å klippe neglene den dagen.
Dette er fordi det er makruh tahrimi (forbudende mislikt) å vente mer enn 40
dager på å klippe negler 2.

Topp eksempel på Tålmodighet og Utholdenhet
Sayyiduna Imam Ghazali
har sagt: En person snakket med sint
.
stemme til Amir-ul-Muminīn Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz
Sayyiduna ‘Umar Bin ‘Abdul ‘Aziz
senket hode og sa: “Ønsker du
at jeg skal bli sint og at jeg skal falle i satansfelle av arroganse og stolthet
over min makt. Og at jeg skal tyrannisere deg og at du kan ta gjengjeld fra
meg for dette på dommedagen. Jeg vil aldri gjør dette. Etter å ha sagt dette
ble han stille. (Kimiya-e-Sa’adat, vol. 2, p. 597)

1

Bahar-e-Shari’at, part 16, p. 231

2

Fatawa Razawiyyah, vol. 22, p. 685 summarised
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Madani blomster for å entre og å forlate sin bopel


Les denne dua før du entrer huset:

َّﻠ ْ َﻨﺎ8 َر ِّﺑ َﻨﺎ َﺗ َﻮ$َٰ %ا َﺧ َﺮ ْﺟ َﻨﺎ َو
ِ ّٰ ا َو ﻟَ ْﺠ َﻨﺎ ِﺑ ْﺴ ِﻢ
ِ ّٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ
(Betydning: Oh Allah       ! Jeg ber om godhet når jeg kommer og når jeg forlater.
Med Allahs navn kommer vi inn (i hjemmet) og med Allahs navn forlater vi. Og vi
setter våres lit til vår Herre, Allah      G1.
Med Allah     sitt navn
Entret vi huset og kun med
Allah      Sitt navn
forlater vi Huset og vi
har kun tillit til vår forsyner Allah    


Ha blikket senket når du entrer huset.



Sett høyre fot først.



Gjør Salam først når du har entret hjemmet.



Gjør også Salam når du forlater hjemmet.



Sett venstre fot ut først når du forlater huset.

1

Sunan Abi Dawood, Kitab-ul-Adab, vol. 4, p. 420, Hadis 5096
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Resiter denne Du'a når du forlater huset:
ط


ِ ّٰ ا َﻻ َﺣ ْﻮ َل َو َﻻ ﻗُـ َّﻮةَ اِ َّﻻ ِﺑﺎ
ِ ّٰ $ََ % َّﻠ ْ ُﺖ8ا َﺗ َﻮ
ِ ّٰ ِﺑ ْﺴ ِﻢ

Betydning: I Allahs navn, jeg setter min lit til Allah, det er ingen styrke og makt
utenom Allah 1.

Madani blomster for å ta på sko


Vend og ryst skoene før du tar dem på.

ِ ّٰ  ﺑِ ْﺴ ِﻢfør du tar på sko.
C Resiter اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ا

C Ta først på høyre sko og deretter den venstre.
C Ta først av venstre sko og deretter den høyre.


Ikke gå med bare en sko på. Bruk begge skoene, eller ta av begge.



Ta skoene av når du setter deg ned.

Madani blomster for å ha på seg klær


Hvite klær er bedre enn alle andre klær



Når du har på deg bukse, hold den over anklene slik at de er synlige.



Start fra høyre side når du skal kle på deg.



Sett første høyre arm i høyre side ermet av
overdelen deretter venstre arm i venstre side
ermet av overdelen



På samme måte legger du først høyre benet inn i

1

Sunan Abi Dawood, Kitab-ul-Adab, vol. 4, p. 420, Hadis 5095
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høyre side av buksen, og deretter venstre benet inn i venstre side av busken.


Start fra venstre side når du skal kle av deg.

Madani blomster for å ta på kohl


Den beste kohl (Surmah) blant alle kohl er Išmid, fordi
den styrker synet og får øyenvippene til å vokse 1.



Det er ingenting i veien i å bruke kohl fremstilt av stein.
For menn er det makruh å bruke svart kohl med
intensjon om skjønnhet og hvis det ikke er med
intensjon om skjønnhet er ikke makruh. 2



Det er Sunnah å bruke kohl før man skal legge seg 3.



Her er et sammendrag av tre metoder for å
bruke Kohl:
1.

Bruk kohl tre ganger i hvert øye. (Senk kohl-pinnen i beholderen hver
gang, dvs. 6 ganger).

2.

Bruk kohl tre ganger i høyre øye og to ganger i venstre.

3.

Bruk kohl to ganger i hvert øye og tredje gang du senker kohl-pinnen i
beholderen bruk da den samme i begge øynene 4.

Madanī blomster for å bruke olje i håret
C


ِ ّٰ  ﺑِ ْﺴ ِﻢfør du bruker olje i håret.
Les اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ا

Hold flasken med høyre hånd og hell oljen på venstre
håndflate.

1

Sunan-ut-Tirmizi, Kitab-ul-Libas, vol. 3, p. 293, Hadis 1763
Fatawa Hindiyyah, Kitab-ul-Karahiyah, vol. 5, p. 359
3
Al-Marja’-us-Sabiq, p. 294
4
Sunnatayn aur Adaab, p. 58
2
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C Påfør olje, først på høyre øyenbryn og deretter på venstre,
ved å bruke fingeren på høyre hånd.

C Påfør deretter olje til høyre øyenvippe og deretter til venstre.
ِ ّٰ  ﺑِ ْﺴ ِﻢog bruk olje i håret ditt.
C Nå les اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ا

Madani blomster for å gre håret
ِ ّٰ  ِﺑ ْﺴ ِﻢførst.
C Les اﻟﺮﺣ ِْﻴ ِﻢ
َّ اﻟﺮ ْﺣ ٰﻤ ِﻦ
َّ ا

C Det er en Sunnaĥ å gre håret fra høyre side.1.
C Først gre høyre øyenbryn og deretter den venstre.
C Nå gre håret fra høyre side og deretter venstre side.

Madani blomster for å gå på toalettet


Entre toalettet med venstre fot først 2

C Ikke kle av deg buksen til du er nær sittestilling og ikke avdekk mer enn
nødvendig

C Ikke uriner stående, fordi det er makruh (mislikt) 3.
C Det er Makruh å urinere på et sted der det gjøres Wudu eller Ghusl. Det
forårsaker også til sataniske tanker4.

1

Ash-Shamail-ul-Muhammadiyyah lit-Tirmiżi, p. 40, Hadis 33

2

Rad-dul-Muhtar, Kitab-ul-Laharah, vol. 1, p. 615

3

Fatawa Hindiyyah, Kitab-ul-Laharah, vol. 1, p. 50

4

Ad-Dur-rul-Mukhtar, Rad-dul-Muhtar, vol. 1, p. 613; Sunan Abu Dawood, vol. 1, p. 44, Hadis 27
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C Urin fra spedbarn er urent på samme måte som urin fra eldre 1
C Det er Makrūĥ å gjøre Istinja [dvs. skaffe renhet] med høyre hånd 2.
C Det er ikke tillatt å bruke skrivepapir til Istinja selv om ingenting er skrevet på
det 3.

Respekt for Masjid
Mannerer for Masjid
Kjære barn! Masjid er Allah
den.

    

sitt hus. Det er nødvendig for alle å respektere



Når enn du entrer masjid må dine klær, munn og kropp være rene og god
luktende



Det å entre masjid med vondluktende klær, kropp eller munn, eller hva enn
som lukter vondt er haram (strengt forbudt), fordi vondluktende ting
forårsaker ubehag for englene.



Gjør intensjon om I'tikaf når du entrer masjid, for så lenge du forblir i masjid
vil du få belønning om du leser noe eller ikke.



Det å spise, drikke, sove, gjøre sahari og iftar i masjid uten intensjon om
I'tikaf er forbudt



Latter i masjid bringer mørket i graven. Det er ikke noe i veien med å smile
når det er nødvendig.



Det å engasjere seg i Mubah (tillatt) samtale i Masjid er Makrūĥ og spiser
gode gjerninger 4.

1

Fatawa Hindiyyah, vol. 1, p. 46

2

Al-Marja’-us-Sabiq, vol. 1, p. 50

3

Bahar-e-Shari’at, vol. 1, p. 611

4

Fath-ul-Qadir, vol. 1, p. 369
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Ikke kast søppel inne i masjid. Hvis en liten partikkel eller en liten smule blir
kastet i masjid, forårsaker det så mye smerte for masjid, som den smerten et
menneske føler når det får en liten partikkel i øye.



Hvis du ønsker å ta med deg skoene inn i masjid, rist av støv osv utenfor. På
samme måte hvis det er støv på fotsålen tørk det av med lommetørkle 1.



Det å løpe i masjid eller tråkke så hardt at lyd skapes er forbudt 2

Kjære barn! vis respekt ovenfor Masjid, unngå unødvendig samtale, vitser, sladder
og beskytt deres gode gjerninger fra å bli ødelagt fordi selv tillatt verdslig samtale i
Masjid ødelegger en persons gode gjerninger.

Respekt for Murshid
12 Madani blomster om respekt for Murshid
1.

Rettighetene til ens Murshid (religiøs veilder) er
mer enn en sin far.

2.

En far har biologisk relasjon, mens Murshid har et
åndelig forhold.

3.

Det er ikke tillatt for en disippel å gjøre noe imot
viljen til ens murshid.

4.

Det er forbudt å le foran sin Murshid.

5.

Det er ikke tillatt å snakke uten tillatelse fra
Murshid [når en er tilstedet i deres forsamling].

6.

Det er ikke tillatt for en disippel å være opptatt med noe annet når han er
tilstedet i forsamlingen til hans Murshid.

1

Jazb-ul-Quloob, p. 257

2

Malfuzaat A’la Hadrat, vol. 2, p. 318

53
www.dawateislami.net

Grunnleggende lære om Islam (Del II)

7.

Det er forbudt for en disippel å sitte på plassen til sin murshid, selv når de
ikke er til stede.

8.

Det er Fard (obligatorisk) å behandle Murshids barn med respekt.

9.

Det er Fard å respektere sitteplassen til Murshid.

10. Det er Fardh å vise respekt for dørstokken til huset til Murshid
11. En disippel bør tenke at ens liv og formue er murshid sine
12. Det er ikke tillat for en disippel å skjule sin tilstand fra sin Murshid

Respekt for foreldre
Spørsmål 1: Hvordan skal vi behandle våre foreldre? Hva har
Allah      beordret oss?
Svar: Allah      har beordret oss til å behandle våre foreldre
med godhet. Allah      har sagt i Surah 'Ankabut:


  ۡ FۡX %i !ۡ w  
- %ie ۡ 0  ۡ?   & x%

tema i verset er: Og vi har understreket for menneske å vise godhet mot sine
foreldre
[Kanz-ul-Iman (Oversettelse av Koranen)] (Del 20, Surah 'Ankabut, vers 8)

Spørsmål 2: Fortell om fordelene av å vise respekt og ære for sine foreldre i lys av
ahadith?
3
Svar: Den hellige Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  har sagt: «de fromme barna som ser på
foreldrene sine med kjærlighet, blir belønnet av Allah      for en akseptert Hajj,
for hvert eneste blikk»1’

1

Mishkat-ul-Masabih, vol. 2, p. 209, Hadis 4944
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Spørsmål 3: Hvilken Du’a bør vi gjøre regelmessig for foreldrene våre?
Svar: Vi bør resitere denne Du'aen for våre foreldre:


ۡ

<=G@ : Ue W w |ۡ { !ٰ & % y % z ۡ 0 ۡ  
tema i verset er: Å min forsyner! Vis barmhjertighet over dem begge, slik som de
oppdro meg i barndommen
[Kanz-ul-Iman (Oversettelse av Koranen)] (Del 15, Surah Bani Israel, vers 24)

Spørsmål 4: Hvordan bør vi snakke med foreldrene våre?
Svar: Vi bør snakke med foreldrene våre med lav stemme og med senket blikk. Vi
bør ikke snakke høyt i deres tilstedeværelse.
Spørsmål 5: Hvordan bør vi ta hensyn til våre foreldre?
Svar: Vi bør umiddelbart svare på dem når de roper på oss, lytte til dem nøye,
utføre deres ordre og avstå fra hva de forbyr oss.
Spørsmål 6: Hvilke tjenester utfører foreldre for oss?
Svar: Foreldre utfører utallige tjenester for oss. De sørger for maten, drikken,
klærne, utdanningen, helsen vår og andre nødvendigheter. Derfor bør vi også
behandle dem med stor respekt

Respekt for lærere
Forholdet mellom en lærer og en elev er veldig hellig, derfor bør en elev spesielt vite at
ens religiøse lærer har høyrere status enn ens far. Dette er fordi foreldre beskytter en
fra ilden og utfordringene i verden, mens den religiøse læreren beskytter en fra
flammene av helvete (Jahannum) og vanskelighetene for etterlivet (akhirah).
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Selv om du bare har lært kun en enkel bokstav fra en lærer, bør du behandle
3
ham med respekt. Den hellige Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  har sagt: «Den som lærer
bort et enkelt vers av Den Hellige Koranen til noen, er hans herre»1.’



Respekter læreren din, selv i hans fravær og ikke sitt på lærerens
stol/sitteplass.



Ikke gå foran læreren din mens du går med ham.



Det å lyve til læreren, vil kun føre til mangel. Snakk alltid sannheten.



Ikke ha øyekontakt med læreren. I stedet senk blikket ditt i hans nærvær.



Gjør alltid dua for dine foreldre og lærere etter hver salah



Respekter lærerne i den institusjonen du studerer i, selv de som ikke
underviser deg



Avstå fra å være utakknemlig mot læreren, da det er skadelig og ødeleggende.
Det ødelegger kunnskapens velsignelser. I så fall er det i hadeeth at den
3
elskede Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  har sagt: «En som ikke har takket folket, har
2
ikke takket Allah      » .’



Søk om tillatelse fra læreren hver gang du går ut eller kommer inn i
klasserommet.



Følg timeplanen som er forberedt for deg av læreren, både i Madrassa og
hjemme. Gjør leksene dine innen angitt tid og mottat Du'a fra læreren.



Lærerens strenghet bør betraktes som en velsignelse. Det er et kjent ordtak: ‘En
som ikke kan tolererer lærerens strenghet, må møte vanskeligheter i sitt liv.’

1

Al-Mu’jam-ul-Kabir, p. 112, Hadis 7528

2

Sunan-ut-Tirmiżi, vol. 3, p. 384, Hadis 1962
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Gode og dårlige handlinger
Definisjon av løgn
Å si noe imot virkeligheten, kalles løgn. I vårt samfunn har løgn blitt så vanlig at
det H# ikke blir regnet som noe ondt. I en slik tilstand er det veldig vanskelig for
barn å unngå det. Derfor bør vi allerede fra barndommen intille i barna våre hat
mot løgn, slik at de i senere alder har vanen av å snakke sant uannsett situasjon.

Straffen for å lyve
3
Den elskede Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  har uttalt: Når en person forteller en løgn, går
engelen en kilometer unna på grunn av dens vonde lukt. (Sunan-e-Tirmizi, vol. 3, p. 392)
Kjære barn! Hvor avskyelig løgn er! Det er mange andre skader av å lyve.
3
Allahs      elskede Profet 4  ٖ  6  % 1
 2  har sagt: Når en lyver, tar engelene en mils
avstand fra en på grunn den vonde lukten. Kjære barn la dere merke til hvor
dårlig løgn er! På samme måte er det mange skader ved løgn også, i så fall.

Det er berettet at Profeten sayyiduna Isaa ,- .
   dro ut på en reise. Under reisen
  ! Jeg ønsker å
møtte de en person som sa: Å Allahs      profet ,- .

tjenestegjøre dem og lære om islamske regler ved å oppholde meg i deres selskap.
Tillat meg å reise med deg. Profeten Isaa ,- .
   ga ham tillatelse og sammen
reiste de videre. Gående nådde de en kanal, så sa profeten Isaa ,- .
   : kom la oss
spise. Begge begynte å spise, han ,- .
   hadde 3 brødskiver. Da begge hadde spist
en brødskive hver, dro profeten Isaa ,- .
   for å drikke vann fra kanalen. I
mellomtiden gjemte mannen den tredje brødskiven. Da profeten Isaa ,- .
  
retunerte, så de at den tredje brødskiven var forsvunnet. Han ,- .
   spurte denne
mannen: hvor er den tredje brødskiven? Denne mannen løy ved å si: jeg vet ikke.
 .
Han ,- .
   ble stille. Etter en liten stund sa han ,-
   : kom la oss dra videre.
 .
Under reisen så han ,- .
   en hjort med sine to vakre hjortekalver. Han ,-
  
tilkalte den ene hjortkalven og den presenterte seg meg en gang etter ordre fra
 .
Allahs      Profet ,- .
   . Han ,-
   slaktet den, stekte den og de begge spiste
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ّٰ ۡ ۡ ُ
den sammen. Etter maten samlet han ,- .
   dens bein og sa: =ن ا
ِ  قم ب ِـا ِذaltså stå
opp med Allah      sin vilje. Hjortekalven sto opp levende med det samme og dro
tilbake til sin mor. Deretter sa han ,- .
   til denne mannen: jeg ber deg sverge på
Allah      , han som ga meg makt til å vise dette miraklet. Fortell sannheten, hvor
ble det av tredje brødskiven? Mannen sa: jeg vet ikke. Profeten isaa ,- .
   sa:
kom la oss dra videre.
Videre under reisen ankom de en elev. Profeten Isaa ,- .
   holdt hånden til
denne mannen, og gående over vannet nådde de andre side av elven. Nå spurte
Han ,- .
   denne mannen: jeg ber deg sverge på Allah      , han som ga meg
makt til å vise dette miraklet. Fortell sannheten hvor den tredje brødskiven er?
Denne gangen svarte også mannen det samme: jeg vet ikke. Så sa profeten Isaa
,-
 .
   : kom la oss gå videre.
Videre under reisen kom de til en ørken. Profeten Isaa ,- .
   samlet sammen litt
sand og sa: Å sand! bli til gull med Allah      sin ordre. Umiddelbart ble sanden
til gull. Han ,- .
   delte gullet i tre deler og sa: den ene delen er min, den andre
delen er din og den tredje delen er for den som tok den tredje brødskiven.
Umiddelbart etter å ha hørt dette sa mannen: det var jeg som tok den tredje
brødskiven. Deretter sa profeten Isaa ,- .
   : du kan ta alt av gullet, vårt følge
varer kun så langt.
Etter å ha sagt dette, forlot Han ,- .
   mannen på stedet og fortsatte videre.
Mannen var veldig glad for å ha mottatt så mye gull. Da mannen pakket inn alt av
gullet i et slør og var på vei hjem, møtte han to andre personer på. Da disse to så
hvor mye gull han hadde, planla de å ta livet hans og stjele alt av gullet. Når da de
gikk frem for å fullføre planen sin, foreslo denne mannen en løsning for å redde
livet sitt. Han sa: hvorfor vil dere ta livet mitt? Hvis dere ønsker gullet, kan vi dele
den i tre deler og alle får en del hver. De to andre ble tilfreds. Mannen sa deretter:
det er bedre at en av oss drar til nærmeste by med litt gull for å kjøpe mat, slik at
vi kan mette oss og deretter dele gullet. Dermed dro en av dem til nærmeste by og
kjøpte mat. Da han var på vei tilbake tenkte han: det er bedre at jeg blander gift i
maten, slik at da de to spiser vil giften ende livene deres og all gullet vil bli mitt.
Han kjøpte gift og blandet den i maten.
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På den andre siden hadde de to allerede planlagt at, med en gang han kommer
med maten, så vil vi angripe han og ende livet hans og dele gullet imellom oss to.
Når han retunerte med maten, angrep de han og endte livet hans. Da de deretter
gledelig satte seg ned for å spise maten, gjorde giften jobben sin og disse to forlot
også denne verden, og gullet ble liggende.
Etter en stund passerte profeten Isaa ,- .
   det stedet på vei tilbake. Hva ser han,
jo han ser at gullet ligger der og ved siden av det ligger det tre lik også. Da Han
,-
 .
   så dette sa han til de som var i hans følge: se! dette er tilstanden til verden.
Så det er påbudt for dere å holde dere unna den. 1
Kjære barn! La dere merke til at mannen ble ruinert på grunn av løgn og kjærlighet
for verdslig formue. Han fikk ikke formuen, og ikke noe nytte av å lyve. Men han
istedenfor mistet livet sitt og gikk i tap både i denne verden og etterlivet (akirah)
Na mujh ko azma dunya ka mal-o-zar ‘ata kar kay
‘Ata kar apna gham aur chashm-e-giryan Ya Rasulallah (4  ٖ  6  %    2 3 )
ikke test meg ved å gi meg verdslig rikdom og midler
Velsign meg med din kjærlighet og tårevåte øyner, Ya Rasulallah (4  ٖ  6  %    2 3 )

Andre skader av løgn
Det er berettet fra Sayyiduna Bakr Bin Abdullah %   & '
 ( at en person hadde til
vane å presentere seg ved hoffet til kongene og si fine ord. Ut av ren glede pleide
kongene å belønne ham og oppmuntre han veldig.
en gang dro denne personen til en konge og ønsket å få tillatelse til å si noen ord.
Kongen ga ham tillatelse. Han fikk sitte på en stol foran kongen og kongen sa:
fortell nå, hva ønsker du å si? Den personen sa: Hver snill med den som er snill
mot deg, og den som er ond vil selv få gjengjeld for sin ondskap. Kongen ble
veldig glad av å høre disse ordene og ga denne mannen stor belønning. Ved å
observere dette ble en av de på slottet sjalu på denne mannen og innerst inne
1

Ithaf-us-Sadat-il-Muttaqin, vol. 9, p. 835
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plaget det han, hvorfor fikk denne vanlige mannen så mye respekt og status ved
hoffet til kongen. Til slutt tvang sjalusien ham til å dra bort til kongen og
smigrende løy han ved å si: Å deres høyhet! Den personen som nylig ga deg et
godt råd, selv om det han sier er bra, så han hater deg og sier at kongen har dårlig
ånde. Etter å ha hørt dette, spurte kongen: har du noe bevis på at han tror slikt om
meg? Den sjalue personen sa: hvis du ikke stoler på meg kan du prøve det ut selv.
Be han komme nær deg, når han kommer nær deg vil han legge sin hånd over
nesen sin, slik at han ikke lukter den dårlige ånden din. Kongen svarte: du kan gå,
fram til at jeg selv har erfart dette, vil jeg ikke ta noe avgjørelse anngående dette.
Den sjalue personen forlot hoffet til kongen og kom bort til den uskyldige
mannen og inviterte han til et måltid. Denne mannen godtok invitasjonen og ble
med den sjalue personen. Den sjalue personen blandet masse hvitløk i den maten
han serverte den uskyldige mannen. Nå luktet det sterk hvitløk fra munnen til
denne mannen. Denne mannen ankom huset sitt etter måltidet. Etter kort tid kom
budbringeren til kongen og sa at kongen har tilkalt deg til slottet umiddelbart.
Han kom fram til slottet med budbringeren. Kongen ga han sitteplass foran seg og
sa: la meg høre de samme ordene du pleier å fortelle oss. Han sa: Hver snill med
den som er snill mot deg du også og den som er ond vil selv få gjengjeld for sin
ondskap. Da han var ferdig med setningen sin, sa kongen: kom nærmere. Da han
kom i nærheten av kongen la han hånden over munnen sin med det samme, på
grunn av at den vonde lukten av hvitløk ikke skulle nå kongen. Da kongen så dette
tenkte han inni seg at den personen fra slottet snakket sant, denne mannen mener
at jeg har dårlig ånde. Kongen satt fast i fellen av å tenke negativt om denne
mannen og uten etterforskning bestemte han seg for å straffe mannen. Han han et
brev til sin guvernør: Å guvernør! Med en gang denne personen kommer til deg
med brevet mitt, drep han, fyll liket hans med strå (avrevet og tørket stengel av
gress eller halvgress) og send den tilbake. Deretter stemplet kongen brevet og ga
den til denne mannen ved å si: ta med dette brevet og dra til guvernøren av det og
det stedet.
Denne kongen hadde til vane at hver gang han ønsket å belønne noen, så skrev
han et brev til en guvernør, og sendte den han ønsket å belønne til denne
guvernøren og der ble denne personen gitt en stor belønning. Aldri hadde kongen
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skrevet et brev til noen for straff. I dag var det første gang kongen benyttet denne
metoden for å straffe noen.
I så fall da denne uskyldige mannen dro fra slottet med brevet, ventet allerede den
sjalu personen på han. Da den sjalue personen så den uskyldige mannen komme
spurte han: hva skjedde, hvor skal du? Han svarte: jeg fremførte mitt gode råd
foran kongen som resulterte til at kongen ga meg et stemplet brev og ba meg ta
dette brevet til den og den guvernøren og nå er jeg på vei til den guvernøren. Den
sjalue mannen sa: bror gi meg dette brevet, jeg kan levere den til guvernøren. den
uskyldige mannen ga brevet til den sjalu mannen. Den sjalu mannen tok brevet og
gledelig var han på vei til denne guvernøren. På veien tenkte han over den gode
skjebnen sin og hvordan han klarte å ta brevet fra den idioten. Videre tenkte han
nå vil jeg bli belønnet og jeg vil bli veldig rik. Opptatt i disse tankene fortsatte han
fremover, men han visste ikke at han egentlig var på vei mot sin undergang.
Da den sjalu personen nådde guvernøren leverte han brevet fra kongen på en
veldig respektfull måte. Umiddelbart etter å ha lest brevet spurte guvernøren: vet
du hva kongen har skrevet i dette brevet? Han sa: deres høyhet! Det er sikkert gitt
ordre om at jeg skal bli belønnet. Guvernøren sa: å uvitende menneske! I dette
brevet har jeg fått ordre om at med en gang du kommer så skal jeg slakte deg, fylle
liket ditt med strå og sende liket tilbake til kongen. Ved å høre dette ble den sjalu
personen forskrekket, og han begynte å si: jeg sverger på Allah      ! Dette brevet
er ikke skrevet for meg, men det er skrevet den og den. Du kan bekrefte dette ved
å sende en budbringer til kongen. Guvernøren ignorerte han og sa: vi har ingen
behov for å få dette bekreftet fra kongen. Kongens stempel finnes på brevet, derfor
må vi handle på hans ordre. Etter å ha sagt dette ga guvernøren ordre til bøddelen
om å slakte den sjalu personen, ta av huden hans og fylle den med strå. Deretter
ble liket sendt til kongen.
På den andre siden ankom den fromme personen slottet til kongen i henhold til
rutinen og repeterte de samme ordene stående foran kongen Hver snill med den
som er snill mot deg du også og den som er ond vil selv få gjengjeld for sin
ondskap. Da kongen så han levende spurte han: hva skjedde med det brevet jeg ga
deg? Han svarte: jeg var på vei til guvernøren med brevet deres, men på veien
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møtte jeg den og den (den sjalu personen) og han sa at jeg skulle gi brevet til han.
Jeg leverte brevet til han som han tok den med til guvernøren. Kongen sa: den
(sjalu) personen fortalte meg om at du mener at jeg har dårlig ånde, stemmer det?
Den fromme personen sa: deres høyhet! Jeg har aldri tenkt noe sånt om dere. Så
spurte kongen: hvorfor la du hånden din over munnen, da jeg sa at du skulle
komme nær meg? Han svarte: å deres høyhet! Rett før jeg presenterte meg for dere
hadde den (sjalu) personen invitert med på måltid hjem til seg og blandet mye
hvitløk i maten min, som førte til at det luktet vondt fra munnen min. Da du sa at
jeg skulle komme nærmere, kunne jeg ikke godta at den vonde lukten fra munnen
min skulle gjøre det ubehagelig for deg, derfor la jeg hånden over munnen min.
Da kongen hørte dette, sa han: Å heldige person! Du har talt helt sant, dine ord er
helt sanne. At den som er ond mot noen får snart igjen for sin ondskap. Den
(sjalu) personen planla ondt for deg, løy og ønsket å få deg straffet, men han fikk
igjen for sin løgn. Det er sant at den som graver opp et hull for noen andre, faller
selv i hullet.
Å fromme person! Sitt foran meg og gjenta de fine ordene dine. Så satt han foran
kongen og sa: Hver snill med den som er snill mot deg du også og den som er ond
vil selv få gjengjeld for sin ondskap
Kjære barn!


Den som gjør noen en tjeneste mottar tjenester fra andre og den som ønsker
andre ondt mottar ondt fra andre.



Den som lyver for å ruinere og ødelegge andre, blir ruinert selv



En god gjerning har et godt resultat, og en dårlig handling har en dårlig
konsekvens.



Man høster det som man sår



Måtte Allah      beskytte oss fra sykdommen av løgn.
َّ
ٰ َ َ ُ ّٰ َّ َ
ا= عل ۡيهِ َوا ِلِ َو َسلم
صل
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Daykhay hayn yeh din apni hi ghaflat ki badawlat
Sach hay kay buray kam ka anjam bura hay
Vår egen hensynsløshet har ført oss til en dyp grop
Det er sant at det du høster, det du sår

Allah      har uttalt i den Hellige Koranen:

ۡ   ۡ  ۡ ۡ 
b ۡ 

W$ !( \ ~ %C  p 78 %& } O LD \&
(Part 17, Sūraĥ Al-Anbiya, verse 18)

tema i verset er: Men, vi kaster sannhet på usannhet, så den slår ut dens hjerne

Sannhetens velsignelser
kjære barn! Et madani-barn sa en gang til sin mor: ‘: Å min kjære mor! For å
tilfredsstille Allah      gi meg tillatelse til å bruke mitt liv i Allah      sin vei, slik
at jeg kan reise til den velsignede byen baghdad for å lære religiøs kunnskap og
presentere meg til Allah      sine fromme skapninger for å få deres velsignelser.
Denne respekterte moren ga sønnen sin tillatelse for å tilfredsstille Alllah      .
Hun begynte å pakke utstyr sønnen ville trenge under reisen i Allah      sin vei
og sydde 40 dinaar (gyllmynter) på innsiden av sønnens kamiz (en type lang, løs
og full-ermet frakk). før sønnen reiste ut tok hun et løfte fra han om at han alltid
uannsett tilstand vil tale sant. Så for å tilfredsstille Allah      sa hun farvel til sin
sønn med disse ordene: dra! Jeg tillater deg å bruke ditt liv i Allah      sin vei for
alltid, nå vil jeg ikke se deg før på dommedagen.
Med entusiame for religiøs kunnskap og kjærlighet for de respekterte Auliya

  
 ( satte den unge gutten ut for Baghdad sammen med en gruppe mennesker.
  '
På vei til Baghdad ble gruppen stoppet av 60 ranere, som begynte å ta midler fra
de reisende. De plyndret alt fra alle og lot ingen slippe unna, men ingen av
ranerene spurte den gutten om penger fordi han virket mindreårig. Så når en
raner passerte denne gutten spurte han uoppmerksomt: Å gutt! Har du også noe?
Den lille gutten svarte fryktløst: ja! Jeg har 40 dinaar. Raneren tok ikke dette på
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www.dawateislami.net

Grunnleggende lære om Islam (Del II)

alvor og gikk videre. På samme måte spurte også en annen raner denne gutten i
forbifarten og han fikk også det samme svaret, ja jeg har 40 dinaar. Da begge disse
ranerne dro til sin leder, fortalte de han om en slik fryktløs gutt i gruppen, som
tuller i en slik tilstand.
Lederen ga ordre om å bringe barnet. Gutten kom med det samme svaret til ham
også. Da lederen ransaket gutten fant han virkelig 40 dinaar. Alle sammen var
overrasket over å se sannheten til denne gutten og spurte han om grunnen for at
han fortalte sannheten. Dette madani barnet svarte: på vei ut av huset tok min
mor et løfte fra meg om å alltid uannsett tilstand tale sant, ikke lyve og jeg kan
ikke bryte det løftet jeg gjort med min mor. Ved å høre ordene til den gutten
begynte lederen av ranerne å gråte og sa: Akk og tusen akk! Se hvordan dette
madani barnet fullfører løftet han gjorde med sin mor og på den andre siden har
jeg i flere år gjort imot løftet mitt med Allah      . I så fall ved å bli inspirert av
dette madani barnet angret lederen av ranerne oppriktig fra sine synder. Hans
følgere angret også oppriktig ved å si: Å leder! du var vår leder på den uriktige
veien, vil nå også være vår veilder på den riktige veien.
kjære barn! Vet dere hvem dette madani barnet var? Det var ingen andre enn vår
elskede veileder, Sayyiduna Abdul Qadir Jilani %   & '( . Han hadde i denne lille
alderen begynt reisen på Allah      sin vei og 60 ranere angret oppriktig ved å se
velsignelsen av hvordan han holdt løftet sitt til moren sin. 1
Bare tenk for en stund: hvilket nivå en kan oppnå hvis en fullfører løftet sitt med
Allah      . Med velsinelsene til løftet med moren om å alltid prate sant og kun
spre det sanne, ble Sayyiduna Ghous-e-Azam %   & '( veldig berømt. Det førte til
at ikke bare tusenvis, men hundretusenvis av slik folk som hadde mistet den
riktige veien kom tilbake. Alle store og små erkjenner han %   & '
 ( som en wali og
respekterer han fra bunnen av hjertet.
Wahan sar jhukate hain sab unche unche
Jahan he tera naqsh e paa Ghous-e-Azam %   & '(
1

Bahjat-ul-Asrar, p. 167
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Det å fortelle en løgn forårsaker Allahs misnøye
Løgn og Allah      sin vrede
Kjære barn! Av de utallige mange skadene av fortelle løgn er en skade, det at løgn
fører til Allah      sin vrede, slik som det er nevnt i den hellige koranen:

  ٰ  
ۡ ٰ
<t;:  &O ۡ  4 56 Pi ۡ
Curse of Allah (     ) upon the liars.

tema i verset er: Forbannelsen til Allah      på løgnerne
[Kanz-ul-Iman (Translation of Quran)] (Part 3, Surah Aal-e-‘Imran, verse 61)

En from person sa til Sayyiduna Hassan Basari %   & '
 ( : Å Abu Saeed! jeg var
ulydig mot Allah      , så han fikk meg til å gjennomgå en sykdom. Jeg ba om
helbredelse, så helbredet han meg. Jeg var ulydig igjen, så måtte jeg gjennomgå
sykdom igjen. Jeg ba om tilgivelse for mine synder igjen og gjorde dua om bedre
helse. Han %   & '( ga meg helbredelse igjen. På samme måte fortsatte jeg å synde
og han fortsatte å tilgi. Femte gangen jeg ble syk, ba jeg om tilgivelse for mine
synder og gjorde dua for å bli frisk, hørte jeg en skjultstemme fra et hjørne i huset
mitt: Dine dua og dine bønner vil ikke bli godtatt. Vi testet deg flere ganger, men
fant deg en løgner hver gang. 1

Løgn er tegn på hykleri
3
Den hellige Profeten 4  ٖ  6  % I6  1
 2  har sagt: "Det er tre tegn på en hykler:

1.

Når han prater, lyver han.

2.

Når han lover noe, oppfyller han ikke løftet

3.

Han er uærlig når han får ansvar for å ta vare på andres eiendeler.

1

‘Uyun-ul-Hikayat, vol. 2, p. 23 Mulakhkhasan
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4.

Når noe er lagt hos han med tillit, er han ikke troverdig.

Selv om han utfører Salah, faster og tror at han er muslim 1.
(Mufti Ahmad Yar Khan Naeemi %   & '( har sagt: Løgn er roten til alle synder) 2

Ekte tjener
Det er tre tegn på en sann tjener: (1) Å overholde Shari'ahs bud
(2) Å forbli fornøyd med forutbestemmelse, og fordeling av tjenester som
gjort av Allah
(3) Å ofre sin egoisme for Allahs glede
. (Baytay ko
Wasiyyat, s. 37)

1

Sahih Muslim, p. 50, Hadis 59

2

Mirat-ul-Manajih, vol. 6, p. 447
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Straff for å banne
Allah      har sagt i Den Hellige Koranen:

ۡkh Qۡ  # ۡ?O  <;ۙ : x ۡ   ۡ  ۡ   ۡ( ۡ ]




ۡ
ٰ
 
<ۙ A: x ۡ " ۡ $  W #  Qۡ # ۡ?O  <=ۙ : x ۡ  ) n Qۡ Rj w
tema i verset er: Uten tvil de troende har nådd vellykkelse. De som ydmker seg selv i
salah. Og de som holder seg unna forgjeves snakking.
(para 18, Surah Al-Muminun, vers 1-3)

Kjære barn! La dere merke til at Allah      liker de som snakker fint og misliker
de som snakker ufint. Men desseverre har banning og ufin språkbruk blitt veldig
vanlig. Barn og eldre, menn og kvinner er alle utsatt for dette. Nå har banneord
blitt så vanlige at noen folk til og med starter deres samtaler med banneord. Akk!
Det ser ut til at folks samvittighet ikke prikker dem i det hele tatt når de kaller
hverandre med dårlige navn på tull. På samme måte er banning i sinne også svært
vanlig. Kort sagt, folk banner til hverandre i sinne og i vits.
Kjære barn! Det å banne er en veldig dårlig vane. Ville noen av dere våget å si et
banneord foran deres religiøse veilder, lærer, foreldre eller en annen respektert
person i samfunnet? Overhodet ikke! Så bare tenk at Allah      den mest
respekterte, ser oss hele tiden og hører hva sier også. Han er nærmere oss enn vår
egen halsven. Så hvorfor innser vi ikke det når vi banner eller prater skittent.
Sayyiduna Bishr Haafi %   & '
 ( snakket veldig lite og pleide å si til sine venner:
tenk over hva dere får skrevet i handlingsregistret deres, fordi det blir presentert
foran Allah      . Det er veldig synd for den som snakker ufint. Hvis du får
vennene dine til å skrive noe, og noen ganger får du han til å skrive ufine ord, blir
det oppfattet som skamløst Tenk, hvordan er din oppførsel ovenfor Allahs      .
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Kjære barn! Når vi banner, tenker vi ikke at englene skriver hvert eneste ord vi
snakker. Hvor smertefullt ville det være for englene å skrive banneord. Sayyiduna
Imam Hasan Basri   & '
 ( har uttalt:’
Kjære barn! Da vi banner innser vi ikke at Allah      sine syndfrie engler skriver
alt vi sier. Hvor smertefullt vil det ikke være for englene, da de må skrive de
banneordene og uanstendige ordene som kommer ut av munnen vår. Slik som
Sayyiduna Hassan Basari %   & '
 ( har sagt: «Det er ekstremt overraskende at man
bruker skittent språk, mens han er ledsaget av Kiraman Katibīn. Hans tunge er
deres penn og hans spytt er deres blekk»1.
Kjære barn! Be om beskyttelse fra Allah      sin vrede og fullstendig unngå den
type prat som leder til at Allah      ikke blir tilfreds. Alltid snakk fint, fordi
kongen av Madina, Frelseren på dommensdag, lederen av Profetene () uttalte:
uten tvil noen ganger sier menneske et ord Allah      liker, som det menneske
selv ikke legger merke til. Og på grunn av det, øker Allah      mange av nivåene
til det menneske. Og uten tvil noen ganger sier menneske et ord Allah     
misliker, som det menneske selv ikke legger merke til. Og på grunn av det
fortsetter menneske kontinuerlig å falle i helvete. 2
Kjære Barn! Vi bør kontrollere tungen vår, unngå banning, skitten og uanstendig
prat slik at vi oppnår suksess i etterlivet (akhirah). Sayyiduna Uqbah Bin Amir

 0 
   /
 ( beretter, han sier: jeg presenterte meg ved hoffet til den hellige Profeten
4  ٖ  6  % 
 og spurte hva tilgivelse er? Han 4  ٖ  6  % 
 svarte: ha kontroll over
   2 3
   2 3
tungen din og at ditt hus er tilstrekkelig for deg (altså ikke gå ut av huset ditt
unødvendig) og gråt over dine feil.

1

Tanbih-ul-Mughtarin, p. 190

2

Mishkat-ul-Masabih, vol. 2, p. 189, Hadis 4813
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Kjære barn! La oss nå lære noen Shar'ī-avgjørelser angående banning.
Spørsmål 1: Misliker Allah      den personen som banner?
Svar: Ja. Allah
fiende.

    

misliker den personen som banner og ser på ham som sin

3
Spørsmål 2: Hva har den hellige Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  sagt om den som banner?
3
Svar: Den elskede Profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  har sagt, "Paradiset er Ḥaram for den
personen som bruker skittent språk (det vil si banning og bruk av skitne ord)1.’

Spørsmål 3: Hvordan behandlet våre forgjengere de personene som bannet til
dem?
Svar: Hvis noen bannet til de fromme forgjengerne, ble de ikke sinte, istedenfor
gjorde de dua for den personen og viste gode mannerer.
Kjære barn! Dessverre ser vi ut til å ha avviket fra den veien våre forgjengere
valgte. I disse dager, hvis noen snakker ille om oss, blir vi rasende, bruker uhøflig
språk og noen ganger kan det til og med ende opp i fysisk krangel. Skulle ønske vi
også for de fromme forgjengernes skyld hadde vist gode mannerer, gitt opp vanen
av å bli sint og banne for personlige årsaker og alltid håndterer situasjonen med
vennlighet. Og vi velger godhet. Det er dermed rett sagt:
Hay falah-o-kamrani narmi-o-asani mayn
Har bana kam bigar jata hay nadani mayn
Det er sant at suksess ligger i godhet
Enkelhet blir til motgang på grunn av hardhat

Spørsmål 4: Hva er Shar'i-avgjørelsen om banning?
Svar: Det å banne er ikke tillatt og er en synd.

1

Mawsu’ah Al-Imam Ibn-e-Abi Dunya, vol. 7, p. 204, Hadis 325
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Spørsmål 5: Hvordan er det å banne under en krangel eller kamp?
Svar: Å banne under en krangel eller kamp er et tegn på hykleri.
Spørsmål 6: Det hender at når noen barn krangler sender de forbannelse over
hverandre, hva er regelen for det?
Svar: For det første er det å krangle en veldig dårlig handling og det å sende
forbannelse over en muslim er ikke tillatt og er en synd. Det står i en hadeeth: det
å sende forbannelse over en muslim, er som å drepe ham. 1.
Spørsmål 7: Blir hjertet hardt av å banne og prate uanstendig?
Svar: Ja. Banning og skitten prat herder hjertet og forårsaker latskap i kroppen.
Det bringer også reduksjon i rizq velsignelser fra Allah     
Spørsmål 8: Noen folk snakker ille om tiden, hva er regelen for det?
Svar: Å snakke ille om tiden er slik som å snakke ille Allah
ikke snakke ille om tiden

     .

Derfor bør en

Velsignelser ved å handle etter kunnskap
Den hellige Profeten
har uttalt:
ُ ّٰ َم ۡن َع ِم َل ب َما َعل َِم َو َرثَ ُه
ۡا= ع ِۡل َم َمال َ ۡم َي ۡعلَم
. En som handler etter hans kunnskap, vil bli
ِ
gitt slik kunnskap av Allah

at han ikke hadde før.

(Hilya-tul-Auliya, v.10, s. 13, Raqm 1455; Aḥmad Bin Abil Hawari, v. 10, s. 13, Hadis 14320)

1

Al-Mu’jam-ul-Kabir, vol. 2, p. 73, Hadis 1330
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Na’t
Qismat Mayri Chamkaiye
Qismat mayri chamkaiye, chamkaiye Aqa
Mujh ko bhi dar-e-pak pay bulwaiye Aqa
Sinay mayn ho Ka’bah to basay dil mayn Madinah
Ankhaun mayn mayri ap sama jaiye Aqa
Baytab hun baychain hun didar ki khatir
Tarpayain na ab khuwab mayn a jaiye Aqa
Har samt say afat-o-baliyyat nay ghayra
Majbur ki imdad ko ab aiye Aqa
Sakrat ka ‘alam hay Shaha dam hay labaun per
Tashrif sirhanay mayray ab laiye Aqa
Wahshat hay andhayra hay mayri qabr kay ander
A kar zara roshan isay farmaiye Aqa
Mujrim ko liye jatay hayn ab su-ay Jahannam
Lillah! Shafa’at mayri farmaiye Aqa
‘Attar par ho bahr-e-Raza itni ‘inayat
Wirana-e-dil a kay basa jaiye Aqa
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Hellige islamske måneder
1. Muharram-ul-Haram
Muharram-ul-Haraam er den første måneden i det
islamske kalenderet\ og denne velsignede måneden har
veldig mange hellige tilknytninger. Den 10 dagen i
denne måneden kalles Ashura. Dette er dagen det
respekterte barnbarnet til den hellige Profeten 4  ٖ  6  %    2 3 Sayyiduna Imam


Hussain  0    /
   /
 ( ble martyr. Han  0 
 ( ble martyr sammen med sine følgere 10.
Muharram-ul-Haraam 61. hijri på sletten av Karbala. Verden rundt arrangerer
elskere av profeten forsamlinger av zikr og naat natten til Ashura for Isal-e-sawab

av Sayyiduna Imam Hussain  0    /
 ( og de forbreder Niyaz osv.

2. Safar-ul-Muzaffar
Verden rundt arrangerer elskere av profeten Urs av Imam av Ahl-us-Sunnah,
Imam Ahmad Raza Khan %   & '
 ( den 25. Safar-ul-Muzaffar med respekt og ære.
Og den 28. Safar-ul-Muzaffar arrangeres Urs av Sayyiduna Mujaddid Alf-e-Sani
%   & '
 ( .

3. Rabbi-ul-Awwal (Rabī’-un-Nur)
Den 12. Rabbi-ul-Awwal ankom herskeren av
Madinah, kongen av Profetene 4  ٖ  6  %    2 3 denne
verden. Verden rundt deltar elskere av profeten i
Madani parader (gå i fredelelig religiøst tog) og ved å delta i forsamling av
Mawlid, natten til den 12. Rabbi-ul-Awwal ønsker de velkommen til Subh
Baharan (den tiden vår elskede Profet 4  ٖ  6  %    2 3 ble født) ved Subh Sadiq med
tårefulle øyner.
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4. Rabi’-us-Sani (Rabi’-ul-Ghaus)
Den hellige måneden har en tilknytning til Sayyiduna
Abdul Qadir Jilani Ghous-e-Azam %   & '( . På den 11.
natten i Rabbi-ul-Sani forberder elskere av profeten
niyaz og Isal-e-Sawab for Sayyiduna Ghaus-e-A'zamz

 0 B
 ( . Den hellige graven til Sayyiduna Abdul Qadir
 /
Jilani %   & '
 ( finnes i byen Baghdad i Irak.

5. Jumadal Aula
Med respect og ære arrangerer elskere av profeten Urs
av Sayyiduna Shah Rukn Alam %   & '
 ( den 7. JumadalAula og den 17 Jumadal-Aula arrangerer de Urs av
sønnen til Imam Ahmad Raza Khan %   & '
 ( Sayyiduna
Hamid Raza Khan %   & '
 ( .

6. Jumadal Ukhra
Den 22. Jumadal Ukhra er dagen da den største elskeren
av den hellige Profeten 4  ٖ  6  %    2 3 lederen til de

troende Sayyiduna Abu Bakr Siddiq  0    /
 ( forlot

denne midlertidige verden. I minne om han  0    /
 (
arrrangerer elskere av profeten mye Isaal us Sawaab denne dagen.

7. Rajab-ul-Murajjab
På den 27. natten av Rajab-ul-Murajjab besøkte vår
3
elskede Profet 4  ٖ  6  % 1
 2  himmelen og så hans Rab
     med egne øyne. Dette er en veldig hellig natt og
heter 'Shab-e-Mi'raj (The Ascension Night)'’.
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8. Sha’ban-ul-Mu’azzam
3
Profeten av Rahmah, fortaleren til Ummah, 4  ٖ  6  % 1
 2 
har sagt om måneden Shaban-ul-Mu'azzam at, ‘Shaban
er min måned’. Den 15. natten i denne hellige måneden
heter Shab-e-Baraat. På denne natten manifesterer
Allah      et spesifikt attributt på verden, Han tilgir
dem som angrer seg og har barmhjertighet mot dem som søker nåde. Derfor bør
vi avstå fra fyrverkeri og andre dårlige haram handlinger denne natten og forsøke
å behage Allah      ved å tilbe Ham i overflod.

9. Ramadan-ul-Mubarak
Ramdan-ul-Mubarak kalles måneden til Allah      og muslimene faster i den.
Hva kan en si om velsignelsene til Ramadan-ul-Mubarak! Hvert sekund av den er
full av barmhjertighet. I denne måneden øker belønningen for gode gjerninger
veldig mye. Belønning for en nafl handling blir lik belønningen av en fardh
handling og belønning for en fardh handling øker 70 ganger. Til og med søvnen
til den som faster regnes som tilbedelse i denne måneden.

10. Shawwal-ul-Mukarram
Den første Shawwal-ul-Mukarram feirer elskere av
profeten Eid-ul-Fitr i hele verden. Denne dagen har
mange fortreffeligheter, derfor bør en tilbringe denne
dagen i tilbeldese istedenfor for å sløse den i
forsømmelighet.

11. Zul-Qa’da-til-Haraam
I Karachi arrangerer elskerne av profeten Urs av
Sayyiduna Abdullah Shah Ghazi %   & '( den 20. Zul
Qada-til-Haraam med store forberedelser. Og den 29.
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Zul Qada-til-Haraam arrangeres Urs av den respekterte faren til Sayyiduna Imam
Ahmad Raza Khan %   & '
 ( Maulana Naqi Ali Khan %   & '
 ( verden rundt.

12. Zul-Hijja-til-Haraam
Den 10. Zul Hijja-til-Haraam feires Eid-ul-Adha med
religiøs entusiasme og glede. Elskere av profeten
utfører Qurbani (Slakter dyr) ved denne anledningen.
I Tillegg blir Hajj, som er en viktig obligasjon, utført i
denne måneden.
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Dawat-e-Islami
Grunnleggeren av Dawat-e-Islami: Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
ۡ ُ ُ ُ َََ ۡ َ َ
َ ِ ال َع
اله
دامت بركتهم

Den syndige tidesalderen av det 15. århundre hvor angrep fra synder verden rundt
har gjort de fleste muslimer ikke praktiserende. Moskeene blir tomme og steder
hvor synder utføres blir fulle. I disse sårbare omstendighetene utvalgte Allah     
en wali e kamil (en veldig from person for å rette på den sorgfulle Ummah til sin
elskede Profet 4  ٖ  6  %    2 3 . Verden kjenner denne personlighet som Ameer-eAhl-e-Sunnat       ! "#$)
Noen glimt fra det velsignede livet til Ameer-e-Ahl-e-Sunnat       ! "# $
Spørsmål 1: Hva heter Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat     !"#$?
Svar: Hans navn er Muhammad, navnet han er kjent med er Ilyas. Hans kunyah er
Abu Bilal og hans Takhallus er Attar. Hans fulle navn er Abu Bilal Muhammad
Ilyas Attar Qadiri Razavi       ! "# $.
Spørsmål 2: Når, hvor og hvilken dag ble Amīr-e-Aĥl-e-Sunnat
født?

 
    ! "#
 $
 

Svar: Ameer-e-Ahl-e-Sunnat       ! "#$ ble født onsdag den 26 Ramadan-ulMubarak 1369 A.H. (12 Juli, 1950), litt før Salat-ul-Maghrib i Bab-ul-Madinah
(Karachi), en kjent by i Pakistan.
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Spørsmål 3: Hva heter faren til Ameer-e-Ahl-e-Sunnat      !"# $?
Svar: Faren til Ameer-e-Ahl-e-Sunnat       ! "# $ heter Haji ‘Abdul Rahman
  & '(. Han var en from person.
Qadiri % 1

Spørsmål 4: Hva heter moren til Ameer-e-Ahl-e-Sunnat      !"# $?
Svar: Moren til Ameer-e-Ahl-e-Sunnat heter Ameenah  J   & '
 ( . Hun var en
from kvinne.
Spørsmål 5: Hvilken strålende Madani-bevegelse ble grunnlagt av Shaykh-eTareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat       ! "# $ med entusiasmen om å reformere
den muslimske Ummah?
Svar: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat       ! "# $ har grunnlagt
‘Dawat-e-Islami – en global og ikke-politisk bevegelse av Koran og Sunnaĥ’ og har
viet hele livet sitt til dens utvikling.
Spørsmål 6: Hvilket Madani-mål har Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat
 
    ! "#
 $ gitt oss?
 
Svar: Shaykh-e-Tareeqat, Ameer-e-Ahl-e-Sunnat       ! "# $ har gitt oss
følgende Madani-mål, ‘Jeg skal prøve å rette på meg selv og folket av hele verden,
  .’
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Manqabat ‘Attar
Sunnat ko phaylaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Bid’at ko miṫaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Hazaraun gumrahaun ko wa’z-o-tahrir say apni
Rah-e-Jannat dikhaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Kara kar bahut say Kuffar-o-Fujjar say taubah
Jahannam say bachaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Hazaraun ‘ashiqan-e-London-o-Paris ko diwanah
Madinay ka banaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Lakhaun fashionable chehron ko darhi aur saron ko bhi
‘Imamah say sajaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Woh Fayzan-e-Madinah rat din taqsim karta hay
Jisay markaz banaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Bahut maḥnat lagan say apnay piyaray Din ka danka
Dunya mayn bajaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Ilahi phulta phalta rahay Roz-e-Mahshar tak yeh
Gulistan jo lagaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
Is nakarah ‘Aez ko khulus apnay ki sham’a ka
Parwanah banaya hay Ameer-e-Ahl-e-Sunnat nay
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Besvergelser (Auraad o Wazaif)
1.

2.

َﻳﺎ ﻗَـﺎ ِد ُر
،ﲕ
ْ ِ َﻳﺎ ُﻣ ْﺤ
َﻳﺎ ُﻣ ِﻤ ْﻴ ُﺖ

3.

4.

َ

Den som lager vanen av å resitere ( )يَـا قاد ُِرimens den vasker
hver kroppsdel under wuzu, vil ikke kunne bli bortført av
fienden.
ُ  يَـا م ِم ۡي،ي
ۡ  يَـا م7Den som resiterer ت
ِ
ganger hver dag og gjør Dam [dvs.
blåser] på seg selv, vil ikke bli påvirket
av magi,   .
ُ

ُ

ُۡ

َ

َﻳﺎ َﻣـﺎ ِﺟ ُﺪ

َ
Den som resiterer اجد
ِ  يـا م10 ganger og
gjør Dam på vann osv. og drikker det, vil
ikke bli syk,   .

َﻳﺎ َوا ِﺟـ ُﺪ

َ َ
Den som resiterer جد
ِ  يـا واpå hver matbit han spiser, vil maten
bli til Nūr (lys) I hans mage og det vil fjerne sykdom,        .

ُ

Salat Razawiyyah

 َو ٰا ﻟِ ٖﻪ
ُ ّٰ $َّ َﺻ
ّ ِ ِ /َّ  اﻟ$ََ % ا
ِّ ّ ِ ُ ﱮ ْاﻻ
ا
ِ ّٰ ﻚ َﻳﺎ َر ُﺳ ْﻮ َل
َ َﻠ َْﻴ% َﻠ َْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠ َّ َﻢ َﺻﻠٰﻮةً َّو َﺳ َﻼ ًﻣﺎ% ا
ُ ّٰ $َّ َﺻ
Å resitere denne Durood etter hver Halah, spesielt 100 ganger etter Salat-ulJumu’ah, mens ansiktet er rettet mot Madinah-tul-Munawwarah, fører til
oppnåelsen av uttallige mange fortreffeligheter og velsignelser.1.
(I Pakistan og India, når en vender ansiktet mot Ka'bah, er ansiktet også rettet mot
Madina-tul-Munawwarah.)

1

Al-Wazīfa-tul-Karimah, p. 40
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Manqabat Ghaus-e-A’zam
Ya Ghaus! Bulao mujhay Baghdad bulao
Baghdad bula kar mujhay jalwah bhi dikhao
Dunya ki maḥabbat say mayri jan churao
Diwanah mujhay Shah-e-Madinah ka banao
Chamka do sitarah mayri taqdir ka Murshid
Madfan ko Madinay mayn jagah mujh ko dilao
Nayya mayri manjdhar mayn Sarkar phansi hay
Imdad ko ao mayri imdad ko ao
Haun bahr-e-ÕAli mushkilayn asan hamari
‘Afat-o-baliyyat say Ya Ghaus! Bachao
Ya Pir! Mayn ‘isyan kay samundar mayn hun ghaltan
Lillah! Gunahaun ki tabahi say bachao
Achchon kay kharidar to har ja pay hayn Murshid
Badkar kahan jayen jo tum bhi na nibhao
Ahkam-e-Shari’at rahayn malhuz hamayshah
Murshid mujhay Sunnat ka bhi paband banao

ÕAttar ko har aik nay dhutkar diya hay
Ya Ghaus! Isay daman-e-rahmat mayn chupao
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Yā Rab-e-Muhammad Mayrī Taqdīr Jagā Day*
Ya Rab-e-Muhammad! Mayri taqdir jaga day
Sahra-e-Madinah mujhay ankhaun say dikha day


Picha mayra dunya ki mahabbat say chura day
Ya Rab! Mujhay diwanah Madinay ka bana day


Rota huwa jis dam mayn dar-e-yar pay pohanchun
Us waqt mujhay jalwah-e-Mahbub dikha day


Dil ‘ishq-e-Muhammad mayn tarapta rahay har dam
Sinay ko Madinah mayray Allah bana day

*

Wasail-e-Bakhshish, p. 58
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Behti rahay har waqt jo Sarkar kay gham mayn
Roti hui woh ankh mujhay mayray Khuda day


Iman pay day maut Madinay ki gali mayn

Madfan mayra Mahboob kay qadmon mayn bana day


Ho bahr-e-Ziya nazar-e-karam su-ay gunahgar
Jannat mayn parawsi mujhay Aqa ka bana day


Dayta hun tujhay wasitah mayn piyaray Nabi ka
Ummat ko Khudaya rah-e-Sunnat pay chala day


‘Attar say Mahboob ki Sunnat ki lay khidmat
Danka yeh tayray Din ka dunya mayn baja day


Allah milay Hajj ki isi sal sa’adat
‘Attar ko phir rawza-e-Mahboob dikha day
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Salat-o-Salam*
Tajdar-e-Haram ay Shahanshah-e-Din
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
Ho nigah-e-karam mujh pay Sultan-e-Din
Tum pay har dam karoron Durūd-o-Salam
Dur reh kar na dam tut jaye kahin
Kash Taybah mayn ay mayray Mah-e-Mubin
Dafn ĥonay ko mil jaye daw-gaz zamin
Tum pay ĥar dam karoron Durud-o-Salam
Koi ḥusn-e-‘amal pas mayray nahin
Pĥans na jaun qiyamat mayn Maula kahin
Ay Shafi’-e-Umam! Laj rakhna tumhin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
*

Wasāil-e-Bakhshish, p. 586-587
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Dauno ‘alam mayn koi tum sa nahin
Sab ḥasīno say barh kar tum ho ḥasin
Qasim rizq Rabb-ul-‘Ula ho tumhin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
Fikr-e-Ummat mayn rāton ko rotay rahay
‘Aṣiyaun kay gunahaun ko dhotay rahay
Tum pay qurban jaun mayray Mah-Jabin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
Phul raḥmat kay her dam luṫatay rahay
Yan gharibon kI bigri banatay rahay
Ḥawz-e-Kawsar pay na bhul jana kahin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
Ẓulm Kuffar kay hans kay sehtay rahay
Phir bhi har an ḥaq bat kehtay rahay
Kitni maḥnat say ki tum nay tabligh-e-Din
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
Maut kay waqt kar do nigah-e-karam
Kash! Is shan say yeh nikal jaye dam
Sang-e-dar per tumharay ho mayri jabin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
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Ab Madinay mayn ham ko bula li-jiye
Aur sinah Madinah bana di-jiye
Az-paye Ghaus-e-A’ẓam Imam-e-Mubin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
‘Ishq say tayray ma’mur sinah rahay
Lab pay har dam Madinah Madinah rahay
Bas mayn diwanah ban jaun Sultan-e-Din
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
Dur ho jayain dunya kay ranj-o-alam
Ho ‘aṭa apna gham di-jiye chashm-e-nam
Mal-o-dawlat ki koi tamannah nahin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
Ab bula lo Madinay mayn ‘Aṭṭar ko
Apnay qadmon mayn rakh lo gunahgar ko
Koi is kay siwa arzu hi nahin
Tum pay har dam karoron Durud-o-Salam
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Madani Blomster om Du’a
Kjære barn! Å gjøre Dua er et stort privilegium. Flere steder i den hellige koranen
og i de velsignede Ahadeeth finnes det oppfordringer om å gjøre Dua. I en
velsignet hadeeth er det berettet: skal jeg ikke fortelle dere om den tingen som
frigjør dere fra deres fiende og øker deres levebrød! Gjør Dua til Allah      dag og
natt, fordi Dua er våpnet til en muslim.

Allah      sin elskede profet 4  ٖ  6  %    2 3 har sagt at: ingen ting mer likt ved
hoffet til Allah      enn Dua. 1

1

Sunan-ut-Tirmizi, Kitāb-ud-Da’wat, vol. 5, p. 243, Ḥadith 3381
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Fatawa Razawiyyah, A’la Hadrat Imam Ahmad Raza Khan, Raza foundation, Lahore.
Fath-ul-Qadir, Kamaluddin Muhammad Bin ‘Abdul Wahid, Quetta.
Ibn Abid Dunya, Imam Abu Bakr ‘Abdullah Bin Muhammad Al-Qarshi, Dar-ul-Kutub-ul‘Ilmiyyah, Beirut.
Ihya-ul-‘Ulumiddin, Imam Muhammad Bin Ahmad Al-Ghazali, Dar-us-Sadir, Beirut.
Izalat-ul-Khifa, Shah Waliyullah Muhaddis Dihlvi, Karachi.
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Jami’ Karamat-ul-Auliya, Imam Yusuf Bin Isma’il Nabhani, Markaz Ahl-e-Sunnat Barakat-eRaza, Hind.
Kanz-ul-‘Ummal, ‘Allamah ‘Alauddin ‘Ali Muttaqi Al-Hindi, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut.
Kanz-ul-Iman (Translation of Quran), A’la Hadrat Imam Ahmad Raza Khan, Ziya-ul-Quran
publications, Lahore.
Majma’-uz-Zawaid, Hafiz Nuruddin ‘Ali Bin Abu Bakr Al-Haysmi, Dar-ul-Fikr, Beirut.
Mirat-ul-Manajih, Hakim-ul-Ummat Mufti Ahmad Yar Khan Na’eemi, Ziya-ul-Quran
publications, Lahore.
Mishkat-ul-Masabih, Shaykh Muhammad Bin ‘Abdullah Al-Khatib At-Tabrayzi, Dar-ulKutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut.
Musannaf Ibn-e-Abi Shaybah, Imam ‘Abdullah Bin Muhammad Abi Shaybah, Dar-ul-Fikr,
Beirut.
Musnad Abi Ya’la, Shaykh-ul-Islam Abu Ya’la Ahmad Al-Mausili, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyaĥ,
Beirut.

Sahih Bukhari, Imam Muhammad Bin Isma’il Bukhari, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut.
Sahih Muslim, Imam Muslim Bin Hajjaj Bin Muslim Al-Qushayri, Dar Ibn-e-Hazm, Beirut.
Sunan Abi Dawood, Imam Abu Dawood Sulayman Bin Ash’as, Dar-Ihya-ut-Turas Al-‘Arabi.
Sunan Ibn-e-Majah, Imam Abu ‘Abdullah Muhammad Bin Yazid Al-Qazwini, Dar-ul-Fikr,
Beirut.
Sunan-ul-Kubra lin-Nasai, Imam Ahmad Bin An-Nasai, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut.
Sunan-ut-Tirmizi, Imam Abu ‘Isa Muhammad Bin ‘Isa At-Tirmiżi, Dar-Ihya-ut-Turas Al‘Arabi.
Tabyin-ul-Haqaiq, Imam Fakhruddin ‘Usman Bin ‘Ali, Dar-ul-Kutub-ul-‘Ilmiyyah, Beirut.
Tarikh Baghdad, Hafiz Abu Bakr Ahmad Bin ‘Ali Al-Khatib Al-Baghdadi, Dar-ul-Kutub-ul‘Ilmiyyah, Beirut.
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Oversetter diagram
Arabic/Urdu
Letter

ء
ا
ب
پ
ت
ٹ
ث
ج
چ
ح
خ
د
ڈ
ذ
ر
ڑ
ز
ژ
س
ش

Latin
Equivalent

Example

أ ِﻣـﯿﺮ
ا َﻟـﻠﱣـﻪ
ﺑَﯿ ُﺖ اﻟـﻠﱣـﻪ
ﭘَـﻨﺞ ﺗ َﻦ ﭘﺎک
ﺗَﺴ ِﺒﯿﺢ
ﭨَامﭨَﺮ
ﺛ َـ َﻤﺮ
َﺟـﻨﱠﺖ
ﭼـﺎ َدر
َﺣ ِـﺪﯾﺚ
ﺧﺎﻟِﻖ
َداﺗﺎ
ڈﻧﮑﺎ
ذ َِﺧﯿ َﺮہ
َرازِق
ﭘَﮩﺎڑ
زَﻣـ َﺰم
ژاﻟَﮧ
َﺳﺒﺰ
ﺷَ ﻌﺒﺎن

A/a
A/a
B/b
P/p
T/t
T/t
Š/š
J/j
Ch/ch
H/h
Kh/kh
D/d
D/d
Z/z
R/r
R/r
Z/z
X/x
S/s
Sh/sh
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Amir
Allah
Baytullah
Panj Tan Pak
Tasbīh
Tamatar
Šamar
Jannat
Chādar
Hadis
Khaliq
Data
Danka
Zakhirah
Raziq
Pahar
Zamzam
Xalah
Sabz
Sha’ban
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Arabic/Urdu
Letter

ص
ض
ط
ظ
ع
غ
ف
ق
ك
گ
ل
م
ن
و
ۃ/  ہ/ھ
ى
◌َ
◌ِ
◌ُ
ا ﻣ ّﺪہ
و ﻣ ّﺪہ
ى ﻣ ّﺪہ

Latin
Equivalent

Example

َﺻـﻠٰﻮۃ
َر َﻣـﻀﺎن
ﻃﺎ ِﮬﺮ
ﻇُﻠ َﻤﺖ
ﻋـﺎ ِدل
ﻏَـ ِﺮﯾﺐ
ﻓَـﯿﻀﺎن
ﻗـﺎ ِﻓﻠَﮧ
ﮐَﻌ َﺒﮧ
ﮔُﻨ َﺒﺪ
ُﻣ َﺴﻠامن
َﻣ ِﺪﯾﻨَـﺔ
ﻧ َِﺼﯿ َﺤـﺖ
ُوﺿُ ـﻮ
ﺑَﮭﺎﺋِـﯽ
ِ ٰﯾ
ـﺴﯿﻦ
ا َذﮐﺎر
اِﻣﺎم
ﻗُـﺮا ٓن
َﺳ ﱢﯿـ ُﺪﻧﺎ
ُﺳـﻮ َرۃ
ﺳﻼ ِﻣﯽ
َ ِا

S/s
D/d
T/t
Z/z
‘
Gh/gh
F/f
Q/q
K/k
G/g
L/l
M/m
N/n
V/v, W/w
Ĥ/ĥ
Y/y
A/a
I/i
U/u
A/a
U/u
I/i
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Transliteration

Salah
Ramadan
Zaiir
Zulmat
‘Adil
Gharib
Faizan
Qafilah
Ka’bah
Gumbad
Musalman
Madinah
Nasihat
Wudu
Bhai
Yasin
Azkar
Imam
Quran
Sayyiduna
Surah
Islami
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Viktige Madani blomster
Fra:

Maktaba-tul-Madinah
En forlagsavdeling av Dawat-e-Islami
Hvis ens foreldre eller noen av dem har gått bort, bør han ikke være uaktsom i
denne saken. En burde besøke deres graver og gjøre Isal-e-Sawab til dem. Her er
3
to ordtak fra den hellige profeten 4  ٖ  6  % 1
 2  I denne sammenhengen:

1. Veldedighet på vegne av ens foreldre
Når du vil donere Sadaqah (dvs. veldedighet), bør du gi det på vegne av dine
foreldre, slik at dens belønning vil bli gitt til dem og belønningen din vil heller
ikke bli redusert. (Shu’ab-ul-Iman, vol. 6, p. 204, Hadis 7911)

2. Årsak til deprivasjon i næring(Rizq)
Når en person slutter å gjøre Du'a for sine foreldre, blir hans næring kuttet av.
(Kanz-ul-‘Ummal, vol. 16, s. 201, Hadis 45548)

Kjære islamske brødre! Har dere innsett hvor store velsignelsene til å gjøre Isal-eSawab er! Det er et faktum at en trenger Isal-e-Sawab etter at han har gått bort.
Den elskede Profeten 4  ٖ  6       2 3 har sagt: ‘tilstanden til en avdød person i hans
grav er som en druknede person; Han venter engstelig for Du'a fra sin far eller
mor eller bror eller en venn. Når noen gjør Du'a for ham, finner han det bedre enn
verden og alt som er I den. Allah      gir til dem som er begravet i graver,
fjelllignende store belønninger begavet av deres levende [som slektninger, venner
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etc.]. Gaven fra de levende til de døde er å gjøre Du'a for deres tilgivelse’. (Shu’abul-Īman, vol. 6, s. 203, Ḥadīš 7905)
 )
 *+
  ,

Maktaba-tul-Madinah, en forlagsavdeling av Dawat-e-Islami hjelper oss
med hensyn til denne saken. Når Niyaz eller annen form for islamsk samling
holdes hjemme hos deg for å gjøre Isal-e-Sawab til dine avdøde slektninger, kan
du kjøpe hefter/bøker av Shaykh-e-Tariqat Amir-e-Ahl-e-Sunnat, grunnleggeren
av Dawat-e -Islami 'Allamah Maulana Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadiri
Razavi       ! "# $ fra Maktaba-tul-Madinah og distribuere dem i samlingen
med å ha medtatt navnene på dine avdøde slektninger. Det vil høste belønning I
overflod for deg selv og dine avdøde slektninger. Hvis noen muslimer leser heftet
som er distribuert av deg, og en Madanī-transformasjon finner sted i hans liv, og
inspirerer ham til å handle på Koranen og Sunnah lære, så vil dette være et middel
til evig belønning for deg.)
Merk: Det er et eksempel av Isal-e-Sawab på neste side.
Kontakt Maktaba-tul-Madinah
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Isal-e-Sawab
Denne kopien av boken er donert til Isal-e-Sawab av den elskede og Profeten
4  ٖ  6  % 1 2 3
 og alle muslimske menn og og kvinner spesielt:

T

U

Måtte Allah      tilgi dem, vise Hans barmhjertlighet over dem og velsigne dem
med en god og stor plass I Jannat-ul-Firdaus.
ٰ َ َ ٰ َ ُ ّٰ َّ َ
َّ
 عل ۡيهِ َوا ِلِ َو َسلمZا= ت َعا
صل

ۡ َ ۡ ّ َّ َ ۡ ٓ
ب امِي
ِ ِ امِي ِباه ِ ال

For å gjøre Isal-e-Sawab, bør de islamske brødrene som ønsker å distribuere
bøkene, Velsignelser av Salah, lover av Salah og Madanī panjsurah, osv. etter at de
har tatt med navnene til deres avdøde slektninger, bør de ta kontakt med
Maktaba- tul-Madinah.
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Maktaba-tul-Madinah
PAKISTAN: Maktaba-tul-Madinah, Alami Madani Markaz, Faizan-e-Madinah,

Mahallah Saudagran, Old Sabzi Mandi ‒ Karachi.
Kontakt +92-21-34921390 ‒ 3548292
UK: 80-82 Bordesley Green Road, Birmingham, B9 4TA.

Kontakt : 07989996380 ‒ 07867860092
E-post: uk@dawateislami.net
USA: Faizan-e-Madina, P. O. Box 36216, Houston, Tx 77274.

Kontakt : +713-459-1581, 832-618-5101
INDIA: 19/20 Muhammad Ali Road, Opposite Mandvi Post Office Mumbai ‒ 400 003.

Kontakt : +91-022-23454429
BANGLADESH: K.M Bhovan, 1st Floor, 11, Andar Killa Chittagong.
HONG KONG: Faizan-e-Madina, M/F-75, Ho Pui Street, Tsuen Wan N.T.

Kontakt : +85-98750884 ‒ 31451557
SOUTH AFRICA: 163 – 7th Avenue, Mayfair, Johannesburg, South Africa.

Kontakt : 0027-82699-1168
KENYA: Kanz-ul-Iman, Near Al-Farooq Hospital, Tonoka Area Mvita, Mombasa.

Kontakt : +254-721-521916
TORONTO CANADA: 1060 Britannia Road Unit 20, 21 Mississauga ONT Canada.

Kontakt +141-664-82261
MOZAMBIQUE: AV Joshina Machel, No 275, Maputo, Mozambique.

Kontakt t: +258848426112
SOUTH KOREA: 574-19 Ship Jeon Dong Bupyeong Gu, Incheon, South Korea.

Kontakt : +821091696392
AUSTRALIA: Faizan-e-Madinah Community Centre, 64 Karrabah Rd, auburn, Sydney Nsw

2144. Kontakt +61423694117
C-LANKA: Faizan-e-Madinah no 10 Messenger Street, Colombo no 12, C-Lanka.

Kontakt : +94773726622
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