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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﲪﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﻼِﺗ ﹺﻬ ْﻢ ﺧَﺎ ِﺷﻌُﻮ ﹶﻥ
ﺻﹶ
َ ﺢ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ
َ ﴿ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻠ
ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻐ ﹺﻮ ُﻣ ْﻌ ﹺﺮﺿُﻮ ﹶﻥ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ ﻟِﻠ ﱠﺰﻛﹶﺎ ِﺓ ﻓﹶﺎ ِﻋﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ ِﻟ ﹸﻔﺮُﻭ ﹺﺟ ﹺﻬ ْﻢ ﺣَﺎ ِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ
ﲔ
َ ﺖ ﹶﺃْﻳﻤَﺎُﻧ ُﻬ ْﻢ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻬُ ْﻢ ﹶﻏ ْﻴﺮُ َﻣﻠﹸﻮ ِﻣ
ْ ﹺﺇ ﱠﻻ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ﹺﺟ ﹺﻬ ْﻢ ﺃ ْﻭ ﻣَﺎ َﻣ ﹶﻠ ﹶﻜ
ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟﻌَﺎﺩُﻭ ﹶﻥ
َ ﻚ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
َ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﺍْﺑَﺘﻐَﻰ َﻭﺭَﺍ َﺀ ﹶﺫِﻟ
ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ ِ َﻷﻣَﺎﻧَﺎِﺗ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ َﻋ ْﻬ ِﺪ ِﻫ ْﻢ ﺭَﺍﻋُﻮ ﹶﻥ
ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ﹺﺭﺛﹸﻮ ﹶﻥ
َ ﺻ ﹶﻠﻮَﺍِﺗ ﹺﻬ ْﻢ ﻳُﺤَﺎ ِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
َ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ
﴾ ﺱ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ
َ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ ﹺﺮﺛﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻔ ْﺮ َﺩ ْﻭ
“De troende vil visselig få succes.
De, som er ydmyge i deres salah.
Og som vender sig bort fra det, der er forfængeligt.
Og de, som er aktive i (betaling af) zakat.
Og de, som vogter deres kønsdrift.
Undtagen over for deres hustruer eller hvad deres højrehænder besidder
(tjenestepiger), for så skal de ikke dadles.
Men de, der begærer ud over dette, er overtræderne.
Og de, som vogter opmærksomt over hvad de bliver betroet og deres
pagter. Og de, som opretholder deres salah.
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Sådanne er de, som vil arve. Arve Paradiset, hvori de skal forblive”.
(OQM. Al-Mu’minun 23: 1-11)
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Indledning
Personlighed i ethvert menneske består af dets mentalitet og psyke.
Menneskets udseende, krop, påklædning m.m. har intet at gøre hermed,
da alle disse blot er facader, og det ville være overfladisk af nogen at
tro, at disse er dele af personligheden, eller at disse indvirker på
personligheden.
Mentaliteten er måden, ifølge hvilken opfattelsen af tingene foregår,
dvs. udstedelsen af dommen på tingene ifølge et specifikt grundlag,
som mennesket har overbevisning om, og er tryg ved. Ifald menneskets
opfattelse af tingene foregår gennem udstedelsen af domme på disse på
grundlag af den islamiske ’aqida (dvs. verdensanskuelse), vil dets
mentalitet være islamisk. Og hvis det ikke forholder sig således, vil dets
mentalitet være en anden.
Psyken er måden, ifølge hvilken opfyldelsen af instinkterne og de
organiske behov foregår. Det vil sige gennemførelsen af
opfyldelsesprocessen ifølge et grundlag, som mennesket er overbevist
om, og er tryg ved. Når opfyldelsen af instinkterne og de organiske
behov gennemføres på grundlag af den islamiske ’aqida, vil menneskets
psyke være islamisk, og når opfyldelsen ikke foregår således, vil dets
psyke være noget andet.
Ifald grundlaget for både mentaliteten og psyken er ens for et givent
menneske, vil dets personlighed være særpræget disciplineret. Følgelig,
når den islamiske ’aqida udgør fundamentet for det pågældende
menneskes mentalitet og psyke, vil dets personlighed være islamisk. I
modsat fald vil dets personlighed være noget andet.
Derpå er det ikke tilstrækkeligt at mentaliteten er islamisk, hvorved
vedkommende udsteder domme på tingene og handlingerne på korrekt
vis ifølge shari’ah-lovene, således at han udleder love og kender til halal
(dvs. det lovlige) og haram (dvs. det ulovlige), er moden i sin bevidsthed
og tanke, er vægtig og stærk i sin tale samt analyserer begivenhederne
på en sund måde. Førnævnte er ikke tilstrækkeligt, med mindre
vedkommendes psyke ligeledes er en islamisk psyke, således at han
opfylder sine instinkter og organiske behov på basis af Islam, dvs.
udfører salah (bøn), faster, betaler zakah (almisse), udfører hajj
(pilgrimsfærd), foretager halal og undgår haram, befinder sig der, hvor
Allah kan lide han er, tilnærmer sig Allah med det, Han (swt) fastlagde
som fard (pligtig) over ham, samt er omhyggelig i udførelsen af nafila
(anbefalede handlinger), så han nærmer sig Allah (swt) yderligere.
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Udover dette tager han de oprigtige, trofaste standpunkter over for
begivenheder, påbyder ma’ruf (dvs. det rette) og forbyder munkar (dvs.
det afskyelige), elsker og hader for Allahs skyld og behandler
mennesker med god moral.
Ligeledes er det ikke tilstrækkeligt at vedkommendes psyke er
islamisk, imens hans mentalitet ikke er det, da tilbedelsen af Allah ud fra
uvidenhed, muligvis vil medføre personens afvigelse fra den rette vej. I
så fald vil han måske faste en dag, hvor det er haram at faste, udføre
salah, hvor det er makruh (frarådet) at gøre det, og vil muligvis sige ‘La
hawla wala quwwata illa be-Allah’ (dvs. der er ingen magt eller evne
men kun ved Allah) over for den, der begår en munkar (afskyelig
handling), mens han overværer det, i stedet for at benægte personens
handling og forbyde ham denne. Ydermere vil vedkommende muligvis
handle med riba (dvs. renter) og give denne riba ud som sadaqa (dvs.
almisse) som værende - ifølge hans påstand - en tilnærmelse til Allah
(swt), hvorimens han derved er sunket i sin synds sump. Det vil sige at
han muligvis vil handle forkert, mens han tror, at han handler godt, og
dermed vil hans opfyldelse af sine instinkter og organiske behov ikke
ske ifølge det, som Allah (swt) og Hans Sendebud (saaws) har befalet.
Den rette tilstand vil ikke være opfyldt, med mindre personens
mentalitet er islamisk, således at vedkommende har kendskab til de
love, som er nødvendige for ham, samt øger sin tilegnelse af Shari’ahs
kundskaber, så meget han evner. Samtidig skal personens psyke være
islamisk, således at vedkommende gennemfører shari’ah-lovene og ikke
blot har viden herom, men implementerer disse i alle sine forhold, med
sin Skaber, med sig selv og med andre på den måde Allah (swt) elsker
og er tilfreds med.
Ifald personens mentalitet og psyke bliver disciplineret af Islam, vil
han have en islamisk personlighed, som baner sig vej gennem trængslen
hen mod godheden uden at frygte nogens bebrejdelse i forbindelse med
Allahs (swt) befaling.
Imidlertid betyder dette ikke at opførelsesbrister ikke forekommer,
men disse indvirker ikke på personligheden, så længe de hører til
undtagelsen og ikke princippet. Dette er fordi mennesket ikke er en
engel, men fejler, beder om tilgivelse og angrer (laver tauba), samt
handler korrekt og takker Allah (swt) for Hans nåde, gavmildhed og
retledning.
Jo mere muslimen øger sin tilegnelse af den islamiske thaqafa (dvs.
kulturelle kundskaber) for at videreudvikle sin mentalitet, og jo mere
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han øger sin udførelse af lydighedshandlinger for at styrke sin psyke,
desto mere vil han bestige den ophøjede stige, og endda stige højere og
højere op. I så fald vil muslimen bemægtige sig livet med rette og opnå
succes i det hinsidige (dvs. al-akhira) gennem sin stræben efter det,
mens han er troende. Ydermere vil han være fastknyttet til en mehrab
(dvs. bedeniche) og på samme tid være en jihad-helt, hvis fineste
egenskab er at være Allahs (swt) tjener, hans Skaber og Frembringer.
I denne bog fremlægger vi for muslimerne i almindelighed, og for
da’wah-bærerne i særdeleshed, bestanddele af den islamiske psyke, for at
da’wah-bærerens tunge – alt imens han arbejder for etableringen af
Khilafah - bliver fugtig af zikr, dvs. ihukommelsen af Allah, og hans
hjerte bliver fyldt med taqwa (dvs. frygt) for Allah, og for at hans
legemsdele skynder sig til de gode gerninger, således at han reciterer
Qur’anen og handler efter den, elsker Allah og Hans Sendebud, elsker og
hader for Allahs skyld, har håb om Allahs barmhjertighed og frygter
Hans straf, og viser udholdenhed og søger belønning fra og er oprigtig,
trofast mod Allah og sætter sin lid til Ham (swt), er standhaftig ved
sandheden som det høje mægtige bjerg, medgørlig, føjelig og
barmhjertig mod de troende, ubøjelig og stolt over for de vantro, ikke
røres af nogens bebrejdelse i forbindelse med Allahs (swt) befaling,
samt er venlig i sin tale, stærk i sit argument, påbyder ma’ruf og forbyder
munkar, og lever i verden og handler heri, mens hans øjne stirrer på et
Paradis, hvis vidde er som himlene og jorden, beredt for de gudfrygtige.
I denne forbindelse overser vi ikke at give en påmindelse til da’wahbærerne, der arbejder for genoptagelsen af den islamiske levemåde på
jorden gennem etableringen af Khilafah Rashidah (den retsindige
islamiske stat). Vi påminder dem om den tilstand, de arbejder under,
idet bølger af angreb gennemføres af Allahs og Hans Sendebuds
fjender, der omgiver dem. Hvis da’wah-bærerne ikke er med Allah (swt)
i nattens timer og ved dagens ydertidspunkter, hvorledes vil de da
kunne bane sig vej gennem trængslen? Hvorledes vil de da opnå, hvad
de ønsker? Hvorledes vil de stige opad fra den ene høje højde til den
anden? Hvorledes, hvorledes?
Sluttelig, så lad da’wah-bærerne grundigt overveje to strålende ahadith
(fl. af hadith, dvs. beretninger fra/om Profeten), der belyser deres vej,
for således at de opnår deres mål, mens deres lys iler foran dem:
Den første:
.«ﺝ ﺍﻟﱡﻨُﺒ ﱠﻮ ِﺓ
ﻼ ﹶﻓ ﹰﺔ َﻋﻠﹶﻰ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﹺ
 ﹸﺛ ﱠﻢ َﺗﻌُﻮ ُﺩ ِﺧ ﹶ... ﺝ ﺍﻟﱡﻨُﺒ ﱠﻮ ِﺓ
ﻼ ﹶﻓﺔﹲ َﻋﻠﹶﻰ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﹺ
»ﹶﺃ ﱠﻭﻝﹸ ﺩِﻳﹺﻨﻜﹸﻢ ُﻧُﺒ ﱠﻮﺓﹲ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔﹲ ﹸﺛ ﱠﻢ ِﺧ ﹶ
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“Det første af jeres Deen (Islam) er profetskab og
barmhjertighed, dernæst en khilafah efter profetens metode …
derefter vender den tilbage - en khilafah efter Profetens metode”.
I denne hadith er der forkyndelse af en god meddelelse om, at Khilafah
visselig vil vende tilbage med Allahs billigelse, men den vil vende tilbage
ligesom den første Khilafah, de retsindiges Khilafah, Allahs Sendebuds
Sahaba (dvs. Profetens følgesvende). Lad den, der er ivrig efter dens
tilbagevenden og længes efter at overvære denne, bestræbe sig efter den
med dens rette stræben, mens han er troende, for at være ligesom
Allahs Sendebud (saaws)’s Sahaba eller lignende.
Den anden:
 ﺍﺑْﻦ ﺁﺩَﻡ ﹶﻟ ْﻦ ﺗُ ْﺪ ﹺﺭ َﻙ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ ﹺﺇ ﹶﻻ ﹺﺑﹶﺄﺩَﺍ ِﺀ ﻣَﺎ،ِﺎ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﺑَﺎ َﺭ َﺯﻧﹺﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻌﺪَﺍ َﻭﺓ َﻣ ْﻦ ﹶﺃﻫَﺎ ﹶﻥ ﻟِﻲ َﻭِﻟﻴ:»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ُﺳ ْﺒﺤَﺎَﻧﻪُ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 َﻭِﻟﺴَﺎَﻧ ُﻪ،ِ ﹶﻓﹶﺄﻛﹸﻮﻥ ﹶﻗ ﹾﻠَﺒﻪُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﻌ ِﻘﻞﹸ ﹺﺑﻪ،ُ َﻭ ﹶﻻ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ َﻋ ْﺒﺪِﻱ َﻳَﺘ ﹶﻘ ﱠﺮﺏُ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ﺑﹺﺎﻟﱠﻨﻮَﺍ ِﻓ ﹺﻞ َﺣﺘﱠﻰ ﺃﹸ ِﺣﱠﺒﻪ،َﺿﺘُﻪُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻚ
ْ ﺍ ﹾﻓَﺘ َﺮ
،ُﺼ ْﺮُﺗﻪ
َ ﺼ َﺮﻧﹺﻲ َﻧ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻨ،ُ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳﹶﺄﹶﻟﻨﹺﻲ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻄ ْﻴُﺘﻪ،ُ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﺩﻋَﺎﻧﹺﻲ ﹶﺃ َﺟ ْﺒُﺘﻪ،ِﺼﺮُ ﹺﺑﻪ
ِ ﺼ َﺮﻩُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳُ ْﺒ
َ  َﻭَﺑ،ِﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﻨ ِﻄﻖُ ﹺﺑﻪ
.«ﺐ ِﻋﺒَﺎﺩَﺓ َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ﺍﹾﻟﱠﻨﺼِﻴﺤَﺔ
َﻭﹶﺃ َﺣ ﱡ
“Allah, Den Ophøjede, sagde: Den, der nedværdiger en af Mine
awliya’ (allierede), har erklæret Mig fjendskab. O du Adams barn,
du vil ikke opnå, hvad Jeg har, undtagen gennem udførelsen af
det, Jeg pålagde dig (som fard). Og Min tjener bliver ved med at
nærme sig Mig gennem nafila-gerninger indtil Jeg elsker ham. (I
så fald) vil Jeg være hans hjerte, som han begriber med, hans
tunge, som han udtaler sig med, og hans syn, som han ser med.
Hvis han bønfalder Mig, vil Jeg bønhøre ham, og hvis han beder
Mig (om noget), vil Jeg give ham (det), og hvis han beder Mig
om hjælp, vil Jeg hjælpe ham. Og den mest elskede af Min tjeners
’ibada (tilbedelsesform) for Mig er nasiha (råd)”. Berettet af alTabrani i (sin hadith-samling ’al-Jami’-) ’Al-Kabir’.
I denne hadith opklares det at vejen til Allahs sejr og hjælp, og
forsyningen fra Ham (swt), sker gennem at tilnærme sig Ham og bede
Ham om hjælp, da Han (swt) er den Almægtige, den Stærke. Følgelig vil
den, der støtter Hans sag, aldrig blive svigtet, og den, som Han (swt)
svigter, vil aldrig få succes. Ydermere står Allah (swt) nær ved Sin
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tjener, når han beder Ham (swt), og Han imødekommer Sin tjener, når
han imødekommer Hans befalinger. Han (swt) er den Overlegne over
Sine tjenere, og den Skånsomme, den Alvidende.
Så skynd jer, o brødre og søstre, til opnåelse af Allahs velbehag, Hans
tilgivelse, Hans Paradis og Hans sejr, og til succes i denne verden og det
hinsidiges.

﴾ ﺲ ﺍﹾﻟﻤَُﺘﻨَﺎِﻓﺴُﻮ ﹶﻥ
ﻚ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴَﺘﻨَﺎﹶﻓ ﹺ
َ ﴿ َﻭﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ
“Og herefter skal de stræbende stræbe” (OQM. Al-Mutaffifin 83: 26)

21. Dhul Hijjah 1424 e.H.
12. februar 2004 e.Kr.
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1. Omgående efterlevelse af Shari’ah
Allah (swt) siger:

﴿ َﻭﺳَﺎ ﹺﺭﻋُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍﺓ ﻣِﻦ َﺭﱢﺑ ﹸﻜ ْﻢ
﴾ﲔ
َ ﺕ ِﻟ ﹾﻠﻤُﱠﺘ ِﻘ
ْ ﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭﺽُ ﹸﺃ ِﻋ ﱠﺪ
ُ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺿﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠ
ُ َﻭ َﺟﱠﻨ ٍﺔ َﻋ ْﺮ
“Og kappes om at opnå tilgivelse fra jeres Herre og et Paradis, hvis vidde er himlene
og jorden, forberedt til de gudfrygtige” (OQM. Aal-Imran 3: 133).
Han (swt) siger også:

ﺤﻜﹸ َﻢ
ْ ﷲ َﻭ َﺭﺳُﻮِﻟ ِﻪ ِﻟَﻴ
ِ ﲔ ﹺﺇﺫﹶﺍ ُﺩﻋُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍ
َ ﴿ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ْﻮ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
.ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻔِﻠﺤُﻮ ﹶﻥ
َ  َﻭﹸﺃﻭْﻵِﺋ،َﺑْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﺃﹶﻥ َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌﻨَﺎ َﻭﹶﺃ ﹶﻃ ْﻌﻨَﺎ
﴾ ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟﻔﹶﺂِﺋﺰُﻭ ﹶﻥ
َ ﷲ َﻭَﻳﱠﺘ ِﻘ ْﻪ ﹶﻓﹸﺄﻭْﻵِﺋ
َ ﺶﺍ
َ ﺨ
ْ ﷲ َﻭ َﺭﺳُﻮﹶﻟﻪُ َﻭَﻳ
َ َﻭﻣَﻦ ﻳُ ِﻄ ﹺﻊ ﺍ
“De troendes svar, når de kaldes til Allah og Hans Sendebud, for at Han dømmer
iblandt dem, er udelukkende dette: Vi har hørt, og vi adlyder! Og det er disse, der er
succesrige. Og de, som adlyder Allah og Hans Sendebud og frygter Allah og undgår
Han(s straf), skal sejre” (OQM. Al-Nur 24: 51-52)
Ligeledes siger Han (swt):

ﺨَﻴ َﺮﺓﹸ ِﻣ ْﻦ
ِ ﷲ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ ﹶﺃﻣْﺮﹰﺍ ﺃﹶﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟﻬُﻢُ ﺍﹾﻟ
ُ ﴿ َﻭﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹴﻦ َﻭ ﹶﻻ ﻣُ ْﺆ ِﻣَﻨ ٍﺔ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗﻀَﻰ ﺍ
﴾ ﻼ ﹰﻻ ُﻣﺒﹺﻴﻨﹰﺎ
ﺿﹶ
َ ﺿﻞﱠ
َ ﷲ َﻭ َﺭﺳُﻮﹶﻟﻪُ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ
َ ﺺﺍ
 َﻭﻣَﻦ َﻳ ْﻌ ﹺ.ﹶﺃ ْﻣ ﹺﺮ ِﻫ ْﻢ
“Og det sømmer sig ikke for en troende, mand eller kvinde, at der, når Allah og
Hans Sendebud har afgjort en sag, skulle være noget valg for dem i deres (forhold) til
denne sag. Og den, som er ulydig mod Allah og Hans Sendebud, er visselig faret vild
i en åbenbar vildfarelse” (OQM. Al-Ahzab 33: 36)
Han (swt) siger også:
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ﺴ ﹺﻬ ْﻢ
ِ ﺠﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺃﹶﻧﻔﹸ
ﺠ َﺮ َﺑْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﹸﺛﻢﱠ ﹶﻻ َﻳ ﹺ
َ ﺤ ﱢﻜﻤُﻮ َﻙ ﻓِﻴﻤَﺎ َﺷ
َ ﻚ ﹶﻻ ُﻳ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ
َ ﻼ َﻭ َﺭﱢﺑ
﴿ ﹶﻓ ﹶ
﴾ ﺴﻠِﻴﻤﹰﺎ
ْ ﺴﻠﱢﻤُﻮﺍ َﺗ
َ ُﺖ َﻭﻳ
َ ﻀْﻴ
َ َﺣﺮَﺟﹰﺎ ِﻣﻤﱠﺎ ﹶﻗ
“Men nej, ved din Herre, de har ikke iman førend de gør dig til dommer i (alt),
hvad de strides om, og så ikke finder nogen uvilje i deres sjæle mod det, du afgør,
men underkaster sig fuldstændigt” (OQM. Al-Nisa’ 4: 65)
Ligeledes siger Han (swt):

ﺤﺠَﺎ َﺭﺓﹸ َﻋﹶﻠْﻴﻬَﺎ
ِ ﺱ ﻭَﺍﹾﻟ
ُ ﺴﻜﹸ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﻫﻠِﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﻧَﺎﺭﹰﺍ َﻭﻗﹸﻮ ُﺩﻫَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﴿ ﻳَﺂ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ َﻣﻨُﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸ
﴾ ﷲ ﻣَﺂ ﹶﺃ َﻣ َﺮﻫُ ْﻢ َﻭَﻳ ﹾﻔ َﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻣَﺎ ُﻳ ْﺆ َﻣﺮُﻭ ﹶﻥ
َ ﻅ ِﺷﺪَﺍ ٌﺩ ﹶﻻ َﻳ ْﻌﺼُﻮ ﹶﻥ ﺍ
ﻼﹲ
ﻣَﻶِﺋ ﹶﻜ ﹲﺔ ِﻏ ﹶ
“O I som har iman, beskyt jer selv og jeres familier mod en ild, hvis brændsel er
mennesker og sten. Over den er der engle, hårde og strenge, som ikke er ulydige mod
Allah i det, Han påbyder dem, og som handler, som de har fået befaling om”
(OQM. Al-Tahrim 66: 6)
Og Han (swt) siger:

ﺽ ﻋَﻦ
َ ﺸﻘﹶﻰ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻋ َﺮ
ْ ﻀﻞﱡ َﻭ ﹶﻻ َﻳ
ِ ﻼ َﻳ
ﻱ ﹶﻓ ﹶ
َ ﻯ ﹶﻓﻤَﻦ َﺗﹺﺒ َﻊ ُﻫﺪَﺍ
ً ﴿ ﹶﻓﹺﺈﻣﱠﺎ َﻳ ﹾﺄِﺗَﻴﱠﻨﻜﹸ ْﻢ ِﻣﻨﱢﻲ ﻫُﺪ
ﺸ ْﺮَﺗﻨﹺﻲ ﹶﺃ ْﻋﻤَﻰ
َ ﺏ ِﻟ َﻢ َﺣ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭ ﱢ.ﺤﺸُﺮُﻩُ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﹶﺃ ْﻋﻤَﻰ
ْ ﺸ ﹰﺔ ﺿَﻨﻜﹰﺎ َﻭَﻧ
َ ِﺫ ﹾﻛﺮﹺﻱ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﻟﻪُ َﻣﻌِﻴ
﴾ ﻚ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﺗُﻨﺴَﻰ
َ ﻚ ﹶﺃﻳَﺎُﺗﻨَﺎ ﹶﻓَﻨﺴِﻴَﺘﻬَﺎ َﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
َ ﻚ ﹶﺃَﺗْﺘ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ.ﺖ َﺑﺼِﲑﹰﺍ
ُ َﻭﹶﻗ ْﺪ ﻛﹸﻨ
“Og når som helst der kommer en retledning til jer fra Mig, skal den, der følger
Min retledning, hverken fare vild eller blive elendig. Men den, der vender sig fra Min
formaning, for ham skal der visselig være et ynkeligt liv, og Vi vil opvække ham
som blind på Opstandelsens dag. Han vil sige: Min Herre, hvorfor har Du opvakt
mig som blind, når jeg dog var seende? (Allah) vil svare: Sådan (var det): Vore tegn
kom til dig, mens du glemte dem. Og således skal du være forglemt i dag” (OQM.
Taha 20: 123-26)
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
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ُﺼﹺﺒﺢ
ْ ُ َﻭ ُﻳ ْﻤﺴِﻲ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ َﻭﻳ،ﺼﹺﺒﺢُ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻨًﺎ َﻭُﻳ ْﻤﺴِﻲ ﻛﹶﺎ ِﻓﺮًﺍ
ْ ُ ﻳ،»ﺑَﺎ ِﺩﺭُﻭﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄ ْﻋﻤَﺎ ﹺﻝ ِﻓَﺘﻨًﺎ ﹶﻛ ِﻘ ﹶﻄ ﹺﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹺﻞ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﻈ ِﻠ ﹺﻢ
.«ﺽ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ
ﻛﹶﺎ ِﻓﺮًﺍ َﻳﺒﹺﻴ ُﻊ ﺩِﻳَﻨﻪُ ﹺﺑ َﻌ َﺮ ﹴ
“Skynd jer med udførelsen af (gode) gerninger (før I bliver
overvældet af) fitan (prøvelser), der ligner nattens bælgmørke,
hvor man vågner op som troende og bliver vantro om aftenen, og
er troende om aftenen og vågner (næste dag) op som vantro, samt
sælger sin Deen (Islam) for noget kortvarigt fra denne verden”.
Berettet af Muslim via Abu Huraira.
De, som skynder sig at bede om tilgivelse og om opnåelse af jannah,
(Paradiset) samt tager initiativ til gode gerninger, har eksisteret i Allahs
Sendebud (saaws)’s tid og i de efterfølgende tidsaldre. Den islamiske
ummah (nation) føder stadig disse, der skynder sig, imødekommer deres
Herre og løskøber sig i stræben efter Allahs velbehag. Af eksempler
herpå kan nævnes følgende:
• I en hadith berettet af Jabir, og som der er enighed om (dvs.
muttafaqun alaih), sagde han følgende:
 ﹶﻓﹶﺄﹾﻟﻘﹶﻰ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ  ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ:ﺖ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻗﹸِﺘ ﹾﻠﺖُ ﹶﻓﹶﺄْﻳ َﻦ ﹶﺃﻧَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹶﺃ َﺭﹶﺃْﻳ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺃﹸﺣُ ٍﺪ
َ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﻟِﻠﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.«ﺕ ﻓِﻲ َﻳ ِﺪ ِﻩ ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎَﺗ ﹶﻞ َﺣﺘﱠﻰ ﻗﹸِﺘ ﹶﻞ
ٍ َﺗ َﻤﺮَﺍ
“Ved Uhud-dagen sagde en mand til Profeten (saaws): Hvor vil
jeg være, hvis jeg bliver dræbt? Han svarede: I Paradiset. Så smed
han de dadler, som han havde i hånden, og kæmpede derpå indtil
han blev dræbt”.
• I en hadith berettet af Anas, og som er autoriseret af Muslim, stod
der:
،ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮ ﹶﻥ
ْ ﲔ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺑ ْﺪ ﹴﺭ َﻭﺟَﺎ َﺀ ﺍﹾﻟ ُﻤ
َ ﺸ ﹺﺮ ِﻛ
ْ ُﺻﺤَﺎُﺑ ُﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﺳَﺒﻘﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﹶﺃ
َ »ﻓﹶﺎْﻧ ﹶﻄ ﹶﻠ َﻖ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻋُ َﻤ ْﻴﺮُ ْﺑ ُﻦ،ﺽ
ُ ﺕ ﻭَﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ
ُ ﺴ َﻤﻮَﺍ
ﺿﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠ
ُ  ﻗﹸﻮﻣُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺟﱠﻨ ٍﺔ َﻋ ْﺮ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ،ﺦ
ﺦ َﺑ ﹴ
 َﺑ ﹴ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، َﻧ َﻌ ْﻢ:ﺽ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ُ ﺕ ﻭَﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ
ُ ﺴ َﻤﻮَﺍ
ﺿﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠ
ُ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺟﱠﻨﺔﹲ َﻋ ْﺮ:ﻱ
ﺤﻤَﺎ ﹺﻡ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ﹺﺭ ﱡ
ُ ﺍﹾﻟ
 ﻟﹶﺎ ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺭﺟَﺎ َﺀ ﹶﺓ ﹶﺃ ﹾﻥ:ﺦ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺦ َﺑ ﹴ
ﻚ َﺑ ﹴ
َ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ْﻮِﻟ
َ ﺤ ِﻤﻠﹸ
ْ  ﻣَﺎ َﻳ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﹶﻟِﺌ ْﻦ ﹶﺃﻧَﺎ: ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺠ َﻌ ﹶﻞ َﻳ ﹾﺄﻛﹸﻞﹸ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ﱠﻦ
َ  ﹶﻓ،ﺕ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ َﺮﹺﻧ ِﻪ
ٍ ﺝ َﺗ َﻤﺮَﺍ
َ  ﹶﻓﹶﺄ ْﺧ َﺮ،ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ِﻠﻬَﺎ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ِﻠﻬَﺎ
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 ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎَﺗ ﹶﻠﻬُ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ، ﹶﻓ َﺮﻣَﻰ ﹺﺑﻤَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻣ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱠﺘ ْﻤ ﹺﺮ: ﹶﻗﺎ ﹶﻝ،ﺤﻴَﺎﺓﹲ ﹶﻃﻮﹺﻳ ﹶﻠﺔﹲ
َ ﺖ َﺣﺘﱠﻰ ﺁﻛﹸ ﹶﻞ َﺗ َﻤﺮَﺍﺗِﻲ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﹺﺇﱠﻧﻬَﺎ ﹶﻟ
ُ َﺣﻴﹺﻴ
.«ﻗﹸِﺘ ﹶﻞ
“Så drog Allahs Sendebud (saaws) sammen med sine Sahaba af
sted, således at de ankom til Badr-stedet før polyteisterne. Da
polyteisterne ankom, sagde Allahs Sendebud (saaws): Rejs jer
hen imod et Paradis, hvis vidde er som himlenes og jordens
vidde. Han (dvs. Anas) sagde: ’Umair bin Al-Humam Al-Ansari
sagde: O Allahs Sendebud, et Paradis, hvis vidde er som himlenes
og jordens vidde? Han (saaws) sagde: Ja. Der sagde Han (dvs.
’Umair): Jamen dog! Så sagde Allahs Sendebud (saaws): Hvad får
dig til at sige jamen dog? Han sagde: Nej, ved Allah, o Allahs
Sendebud, (jeg sagde) det alene i ønsket om at være blandt dets
beboere. Så sagde han (saaws): Du er blandt dets beboere. Der
tog manden nogle dadler ud af sin pakke og begyndte at spise
dem. Derefter sagde han: Hvis jeg skulle leve så længe at jeg får
spist mine dadler, så ville det sandelig være et langt liv. Han (dvs.
Anas) sagde: Så smed han de dadler, han havde, hvorefter han
bekæmpede dem indtil han blev dræbt”.
• I en hadith berettet af Anas, og som der er enighed om, sagde han
følgende:
“Min onkel Anas bin Al-Nadhr var fraværende ved Badr-kampen.
Så sagde han: O Allahs Sendebud; jeg var fraværende ved din
første kamp mod polyteisterne. Hvis Allah lod mig overvære
kamp mod polyteisterne, ville Allah se, hvad jeg vil gøre. Da
Uhud-dagen indtraf, hvor muslimerne(s ryg) blev blottet (for
fjenden), sagde han: O Allah, jeg undskylder over for Dig for det
disse - dvs. Sahaba – gjorde, og over for Dig jeg tager afstand fra
det disse - dvs. polyteisterne - har gjort. Derefter gik han frem og
mødte Sa’d bin Mu’adh på vejen, så sagde han: O Sa’d bin
Mu’adh, det er Paradiset; ved Al-Nadhrs Herre; jeg dufter dens
duft som værende nærmere end Uhud-bjerget. Sa’d sagde: O
Allahs Sendebud, jeg kunne ikke gøre, hvad han gjorde. Anas
sagde: Vi fandt mere end firs hug af sværd, spyd eller pile på ham.
Vi har fundet ham dræbt og polyteisterne lemlæstede hans lig,
hvorfor ingen kunne genkende ham foruden hans søster, som
genkendte ham på hans fingre”. Anas sagde: Vi mente eller troede at
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følgende ayah (Qur’an-vers), helt til sin slutning, blev åbenbaret
omhandlende ham og hans lige:

﴾ ﺻ َﺪﻗﹸﻮﺍ ﻣَﺎ ﻋَﺎ َﻫﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ
َ ﲔ ﹺﺭﺟَﺎ ﹲﻝ
َ ﴿ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
“Blandt de troende er der mænd, som har været tro mod den pagt, som de sluttede
med Allah” (OQM. Al-Ahzab 33: 23)
• Al-Bukhari berettede via Abu Sarwa’a, som sagde:
ﺱ ﹺﺇﻟﹶﻰ
ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
َ ﺨﻄﱠﻰ ﹺﺭﻗﹶﺎ
َ ﺴ ﹺﺮﻋًﺎ ﹶﻓَﺘ
ْ ﺴ ﱠﻠ َﻢ ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ َﻡ ُﻣ
َ ﺼ َﺮ ﹶﻓ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ِﺔ ﺍﹾﻟ َﻌ
َ ﺻ ﱠﻠ ْﻴﺖُ َﻭﺭَﺍ َﺀ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ »
ُ ﹶﺫ ﹶﻛ ْﺮﺕ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺠﺒُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﺳُ ْﺮ َﻋِﺘ ِﻪ
ﺝ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻓ َﺮﺃﹶﻯ ﹶﺃﱠﻧ ُﻬ ْﻢ َﻋ ﹺ
َ ﺨ َﺮ
َ ﺱ ِﻣ ْﻦ ﺳُ ْﺮ َﻋِﺘ ِﻪ ﹶﻓ
ُ ﻉ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ  ﹶﻓ ﹶﻔ ﹺﺰ.ﺠ ﹺﺮ ﹺﻧﺴَﺎِﺋ ِﻪ
َ ُﺾ ﺣ
َﺑ ْﻌ ﹺ
.«ﺴ َﻤِﺘ ِﻪ
ْ ﺴﻨﹺﻲ ﹶﻓﹶﺄ َﻣ ْﺮﺕُ ﹺﺑ ِﻘ
َ ﺤﹺﺒ
ْ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺗ ْﺒ ﹴﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ ﹶﻓ ﹶﻜ ﹺﺮ ْﻫﺖُ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ
“Jeg lavede ’Asr-bøn bag Profeten (saaws) i Medina, hvor han
lavede taslim (afsluttende hilsen), rejste sig derefter hurtigt og
passerede folks rækker hen mod et af sine hustruers huse. Folk
blev skræmt af hans hastighed. Han (saaws) kom ud til dem og
så dem undre sig over hans hastighed, så sagde han: Jeg kom i
tanke om nogle guldmønter, vi havde, og kunne ikke lide, at dette
skulle distrahere mig, så jeg befalede at de skulle deles ud”. Og i
en anden beretning stod der:
.«ُﺼ َﺪ ﹶﻗ ِﺔ ﹶﻓ ﹶﻜ ﹺﺮ ْﻫﺖُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺃﹸَﺑﱢﻴَﺘﻪ
ﺖ ِﺗﺒْﺮﹰﺍ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ﱠ
ِ ﺖ َﺧ ﱠﻠ ﹾﻔﺖُ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻴ
ُ » ﹸﻛ ْﻨ
“Jeg efterlod nogle guldmønter til sadaqa derhjemme, som jeg
ikke kunne lide at have liggende”.
Dette vejleder muslimerne til at skynde sig til udførelsen af, hvad Allah
pålagde dem som wajib (pligt).
• Al-Buhkari berettede via al-Bara’, som sagde:
ﺸ َﺮ
َ ﺸ َﺮ ﹶﺃ ْﻭ َﺳ ْﺒ َﻌ ﹶﺔ َﻋ
َ ﺱ ِﺳﱠﺘ ﹶﺔ َﻋ
ﺖ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻘ ِﺪ ﹺ
ِ ﺤ َﻮ َﺑ ْﻴ
ْ ﺻﻠﱠﻰ َﻧ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ﹶﺔ
َ »ﹶﻟﻤﱠﺎ ﹶﻗ ِﺪ َﻡ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﻚ
َ ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﹶﻓ ﹶﻠﻨُ َﻮﱢﻟَﻴﱠﻨ
ﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺐ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ
َ  ) ﹶﻗ ْﺪ َﻧﺮَﻯ َﺗ ﹶﻘ ﱡﻠ:ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ َﻮ ﱠﺟ َﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْﻌَﺒ ِﺔ ﹶﻓﹶﺄْﻧ َﺰ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
ﺤ ﱡ
ِ َﺷ ْﻬﺮًﺍ َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﻳ
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻫُ َﻮ،ﺼﺎ ﹺﺭ
َ ﺝ ﹶﻓ َﻤ ﱠﺮ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻡ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧ
َ ﺼ َﺮ ﹸﺛ ﱠﻢ َﺧ َﺮ
ْ ﺻﻠﱠﻰ َﻣ َﻌﻪُ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﺍﹾﻟ َﻌ
َ  َﻭ،ﺤ َﻮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْﻌَﺒ ِﺔ
ْ  ﹶﻓﻮُ ﱢﺟ َﻪ َﻧ.(ِﻗ ْﺒ ﹶﻠ ﹰﺔ َﺗ ْﺮﺿَﺎﻫَﺎ
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ﺻﻠﹶﺎ ِﺓ
َ ﺤ َﺮﻓﹸﻮﺍ َﻭ ُﻫ ْﻢ ُﺭﻛﹸﻮﻉٌ ﻓِﻲ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﹶﺃﱠﻧﻪُ ﹶﻗ ْﺪ ﻭُ ﱢﺟ َﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْﻌَﺒ ِﺔ ﻓﹶﺎْﻧ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﻣ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ ُﺸ َﻬﺪُ ﹶﺃﱠﻧﻪ
ْ َﻳ
.«ﺼ ﹺﺮ
ْ ﺍﹾﻟ َﻌ
“Da Allahs Sendebud (saaws) kom til Medina bad han mod Bait
ul-Maqdis (Jerusalem) seksten eller sytten måneder, og han
ønskede stærkt at blive dirigeret mod Ka’ab’en. Så åbenbarede
Allah Qur’an-verset:

﴾ ﻚ ِﻗْﺒﹶﻠ ﹰﺔ َﺗ ْﺮﺿَﺎﻫَﺎ
َ ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﹶﻓﹶﻠﻨُ َﻮﱢﻟَﻴﱠﻨ
ﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺐ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ
َ ﴿ ﹶﻗ ْﺪ َﻧﺮَﻯ َﺗ ﹶﻘﻠﱡ
“Vi har visselig set dig dreje dit ansigt mod himlen. Så vil Vi da vende dig mod en
qibla, som vil behage dig” (OQM. Al-Baqarah 2: 144)
Dér rettede han sig mod Ka’ba’en, og en mand lavede ’asr-bøn
sammen med ham. Derefter gik manden ud og passerede et folk
fra Ansar, så sagde han til dem at han bevidner, at han lavede
salah med Profeten, og at han (saaws) blev dirigeret mod
ka’ba’en, så vendte de sig om, mens de var i en tilstand af ruku’
(bukketilstand) under ’asr-bøn”.
• Al-Bukhari berettede ligeledes via Abu Awfa’s søn (raa), som sagde:
ﺖ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪُﻭ ُﺭ
ِ  ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶﻏ ﹶﻠ.ﺤ ْﺮﻧَﺎﻫَﺎ
َ  ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﻮﻡُ َﺧ ْﻴَﺒ َﺮ َﻭ ﹶﻗ ْﻌﻨَﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﺤُﻤُ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻫ ِﻠﱠﻴ ِﺔ ﻓﹶﺎْﻧَﺘ،»ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ْﺘﻨَﺎ َﻣﺠَﺎ َﻋﺔﹲ ﹶﻟﻴَﺎِﻟ َﻲ َﺧ ْﻴَﺒ َﺮ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ. ﹶﺃ ﹾﻛ ِﻔﺌﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺪُﻭ َﺭ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﺗ ﹾﻄ َﻌﻤُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﹸﻟﺤُﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟﺤُﻤُ ﹺﺮ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻧَﺎﺩَﻯ ُﻣﻨَﺎﺩِﻱ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
، َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺁ َﺧﺮُﻭ ﹶﻥ َﺣ ﱠﺮ َﻣﻬَﺎ ﹶﺃﹾﻟَﺒﱠﺘ ﹶﺔ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺲ
ْ ﺨ ﱠﻤ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﻟﹶﺄﱠﻧﻬَﺎ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ
َ  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠﻨَﺎ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ َﻧﻬَﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ:َﻋ ْﺒﺪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«َﻭ َﺳﹶﺄﹾﻟﺖُ َﺳﻌِﻴ َﺪ ْﺑ َﻦ ﺟَُﺒ ْﻴ ﹴﺮ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺣ ﱠﺮ َﻣﻬَﺎ ﹶﺃﹾﻟَﺒﱠﺘ ﹶﺔ
“Vi blev ramt af hungersnød under khaibars nætter. Da dagen for
khaibar-slaget indtraf, faldt vi over husdyræsler og slagtede disse.
Da gryderne kogte, råbte Allahs Sendebud (saaws)’s herold: Hæld
(kødet i) gryderne og spis ikke noget af æslernes kød. ’Abdullah
sagde: Så sagde vi, at han (saaws) blot forbød det, fordi
femtedelen (bytte tilbageholdt af staten) ikke var taget heraf,
mens andre sagde, at han forbød det totalt. Jeg spurgte Sa’id bin
Jubair, så sagde han: Han forbød det totalt”.
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• Al-Bukhari berettede også via Anas bin malik (ra), som sagde:
“Jeg skænkede vin lavet af daddelfrugt op for Abu Talha alAnsari, Abu Ubaida bin al-Jarrah og Ubai bin Ka’ab, så kom der
en mand til dem og sagde, at khamr (dvs. alkoholdrik) er blevet
forbudt. Abu Talha sagde: Rejs dig, o Anas, til disse lerkrukker
og ødelæg dem. Anas sagde: Jeg rejste mig og tog fat på en
stenhammer, vi havde og slog disse med dens bund indtil de gik i
stykker”.
• Al-Bukhari berettede via A’isha (ra), som sagde:
“Og vi blev meddelt at ’Umar lod sig skille fra to kvinder, da
Allah (swt) åbenbarede at de (dvs. muslimerne) skulle aflevere til
polyteisterne, hvad de gav ud af deres penge til (muslimernes)
immigrerede hustruer, samt afgjorde for muslimerne at de ikke
skulle holde fast ved (ægteskabs)båndet med de ikke-muslimske
kvinder”.
• Al-Bukhari berettede via A’isha (ra), som sagde:
“Må Allah være barmhjertig mod de første kvindelige
immigranter. De rev prompte deres klæder og tog dem som
khimar (hoveddække), da Allah åbenbarede:

﴾ ﻀ ﹺﺮْﺑ َﻦ ﹺﺑﺨُﻤُ ﹺﺮ ِﻫ ﱠﻦ َﻋﻠﹶﻰ ُﺟﻴُﻮﹺﺑ ﹺﻬ ﱠﻦ
ْ ﴿ َﻭﹾﻟَﻴ
“Og lad dem trække deres hoveddække sammen om deres bryst”
(OQM. Al-Nur 24: 31 )
• Abu Dawud berettede via Safiyya, datteren af Shaiba, om ’Aisha (ra):
“At hun omtalte Ansar-kvinder, roste dem, talte godt om dem og
sagde: Da surat al-Nur (Qur’an-kapitlet) blev åbenbaret, tog de
fat på nogle klæder, rev dem itu og tog dem som khimar
(hoveddække)”.
• Ibn Ishaq sagde: ”… Al-Ash’ath bin Qais kom til Allahs Sendebud
(saaws) med en delegation fra Kinda-stammen. Al-Zuhari fortalte mig
at han kom med firs riddere fra Kinda. De trådte ind til Allahs
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Sendebud (saaws) i hans moské. De havde friseret deres tætte hår og
lagt kohl (sort øjnesminke) på, samt bar kappedragter, som de havde
pyntet med silke. Da de trådte ind til Allahs Sendebud (saaws), sagde
han til dem:
.«ﺴ ِﻠﻤُﻮﺍ؟
ْ »ﹶﺃﹶﻟ ْﻢ ُﺗ
“Blev I da ikke muslimer?” De sagde: “Jo”. Han (saaws) sagde:
.«ﳊﺮﹺﻳﺮ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﻋﻨَﺎ ِﻗﻜﹸﻢ؟
» ﹶﻓﻤَﺎ ﺑَﺎ ﹸﻝ َﻫﺬﹶﺍ ﺍ ﹶ
“Hvorfor så dette silkestof om jeres hals?” Han (beretteren) sagde:
Så fjernede de silkestoffet og smed det væk”.
• Ibn Jarir berettede via Abu Buraida om hans far, som sagde: “Vi sad
på sandet ved vore drikke, hvor vi var tre eller fire stykker, der havde en
flaske, som vi drak khamr fra, (dengang) den var halal (tilladt). Jeg rejste
mig og gik hen til Allahs Sendebud (saaws) for at hilse på ham,
hvorimens Qur’an-verset om forbud imod khamr blev åbenbaret:

﴾ ُﺴﺮ
ِ ﺨ ْﻤ ُﺮ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤْﻴ
َ ﴿ ﻳَﺂ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ َﻣﻨُﻮﺍ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﹾﻟ
“O I som har iman, khamr og lykkespil er sandelig”
(OQM. Al-Ma’idah 5: 90)
Åbenbaringen omfattede to Qur’an-vers, som sluttede med:

﴾ ﴿ ﹶﻓ َﻬ ﹾﻞ ﺃﹶﻧُﺘ ْﻢ ﻣُﻨَﺘﻬُﻮﻥ
“Mon I vil afholde jer derfra” (OQM. Al-Ma’idah 5: 91)
Derefter kom jeg til mine fæller og reciterede Qur’an-versene for dem
til slutningen af Allahs tale:

﴾ ﴿ ﹶﻓ َﻬ ﹾﻞ ﺃﹶﻧُﺘ ْﻢ ﻣُﻨَﺘﻬُﻮ ﹶﻥ
“Mon I vil afholde jer derfra”’ (OQM. Al-Ma’idah 5: 91)
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Så sagde han (dvs. beretteren): Imidlertid havde nogle af dem deres
drikke, som de drak fra, i hænderne, og der var stadig mere i
drikkekarrene; han sagde: Og de holdt drikkekarrene under deres
overlæber, som kopsætteren gør. Herefter hældte de, hvad der var i
flasken ud og sagde: O vor Herre, vi er holdt op”.
• Handhala bin Abu ’Amer, der blev vasket af englene, hørte kaldet til
Uhud-kampen, og imødekom kaldet hurtigt. Han blev martyr ved
Uhud-dagen. Ibn Ishaq sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ﻓﹶﺎ ْﺳﹶﺄﻟﹸﻮﺍ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻠﻪُ ﻣَﺎ َﺷﺄﹾﻧﻪُ؟
»ﹶﺇ ﱠﻥ ﺻَﺎ ِﺣَﺒﻜﹸ ْﻢ ﹶﻟَﺘ ْﻐﺴِﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ
“Jeres fælle bliver vasket af englene; spørg hans hustru om hans
tilstand?”.
Hans hustru, som den daværende nat blev hans brud, blev spurgt. Hun
sagde: Da han hørte herolden, gik han ud, mens han var i janaba
(uvasket tilstand). Til det sagde Allahs Sendebud (saaws):
.«ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ
ﺴ ﹶﻠ ْﺘﻪُ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ
َ ﻚ ﹶﻏ
َ » ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
“Derfor vaskede englene ham”.
• Ahmad berettede via Rafi’ bin Khadij, som sagde:
ﺚ ﻭَﺍﻟ ﱡﺮُﺑ ﹺﻊ ﻭَﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ ﹺﻡ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻨُ ﹾﻜﺮﹺﻳﻬَﺎ ﺑﹺﺎﻟﱡﺜﻠﹸ
َ ﺽ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﻬ ِﺪ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
» ﹸﻛﻨﱠﺎ ُﻧﺤَﺎ ِﻗﻞﹸ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻋ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣ ﹴﺮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
َ  َﻧﻬَﺎﻧَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ﺕ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ َﺭ ُﺟﻞﹲ ِﻣ ْﻦ ُﻋﻤُﻮ َﻣﺘِﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹶﻓﺠَﺎ َﺀﻧَﺎ ﺫﹶﺍ،ﺴﻤﱠﻰ
َ ﺍﹾﻟ ُﻤ
ﺚ ﻭَﺍﻟ ﱡﺮُﺑ ﹺﻊ ﻭَﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ ﹺﻡ
ِ ﺽ ﹶﻓُﻨ ﹾﻜ ﹺﺮَﻳﻬَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱡﺜﻠﹸ
 َﻧﻬَﺎﻧَﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ُﻧﺤَﺎ ِﻗ ﹶﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ،ﹶﻟﻨَﺎ ﻧَﺎ ِﻓﻌًﺎ َﻭﻃﹶﺎ َﻋﺔﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮِﻟ ِﻪ ﹶﺃْﻧ ﹶﻔﻊُ ﹶﻟﻨَﺎ
.«ﻚ
َ ﺽ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﺰ َﺭ َﻋﻬَﺎ ﹶﺃ ْﻭ ُﻳ ْﺰ ﹺﺭ َﻋﻬَﺎ َﻭ ﹶﻛ ﹺﺮ َﻩ ِﻛﺮَﺍ َﺀﻫَﺎ َﻭﻣَﺎ ِﺳﻮَﻯ ﹶﺫِﻟ
ﺏ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ﺴﻤﱠﻰ َﻭﹶﺃ َﻣ َﺮ َﺭ ﱠ
َ ﺍﹾﻟ ُﻤ
“Vi plejede i Allahs Sendebud (saaws)’s tid at foretage muhaqala
med jord (dvs. at sælge afgrøden mod korn), hvor vi plejede at
forpagte den mod en tredje- eller fjerdedel (af jordens afkast) eller
mod fastlagte (mængder af) mad. En dag kom en af mine onkler
til os og sagde: Allahs Sendebud (saaws) forbød os noget, der var
gavnligt for os, og lydigheden over for Allah og Hans Sendebud
er mere gavnlig for os. Han forbød os at foretage muhaqalah med
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jorden, hvor vi plejede at forpagte den mod en tredje- eller
fjerdedel (af jordens afkast) eller mod fastlagte (mængder af)
mad, og han befalede jordejeren til at dyrke den eller lade andre
dyrke den, samt frabad forpagtning deraf og lignende”.
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2. Varetag den ædle Qur’an
Den ædle Qur’an er Allahs (swt) tale, som Han, gennem Åbenbaringen,
Jibril (as), nedsendte til Sit Sendebud Muhammad (saaws), både i ordlyd
og mening. Qur’anen er derudover den, hvis recitation er tilbedelse, den
som er mirakuløs, og som er blevet overleveret til os gennem tawatur
(dvs. den absolut bekræftede kollektive overlevering).

﴾ ﴿ ﹶﻻ َﻳ ﹾﺄﺗِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﻃﻞﹸ ﻣِﻦ َﺑْﻴ ﹺﻦ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻪ َﺗﱰﹺﻳ ﹲﻞ ِﻣ ْﻦ َﺣﻜِﻴ ﹴﻢ َﺣﻤِﻴ ٍﺪ
“Falskheden kan ikke komme nær den, hverken forfra eller bagfra. (Den er) en
åbenbaring fra den Alvise, den Lovpriste” (OQM. Fussilat 41: 42)
Og den er bevaret ved Allahs bevaring:

﴾ ﺤﻦُ َﻧ ﱠﺰﹾﻟﻨَﺎ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ َﺮ َﻭﹺﺇﻧﱠﺎ ﹶﻟﻪُ ﹶﻟﺤَﺎِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ
ْ ﴿ ﹺﺇﻧﱠﺎ َﻧ
“Sandelig, Vi har åbenbaret Zikr (åbenbaringen), og Vi vil visselig bevare den”
(OQM. Al-Hijr 15: 9)
Med den får sjælene liv, hjerterne bliver trygge og menneskene føres ud
fra bælgmørket til lyset med Allahs billigelse, den Almægtige, den
Lovpriste. Den, der udtaler sig med denne, taler sandt; og den, der
handler med den, får succes; og den, der dømmer med den, handler
med retfærdighed, og den, der kalder til den, bliver retledt til den Lige
vej.
Qur’anen er muslimens forsyning, og sikke en forsyning. For da’wahbæreren er den en uundgåelig nødvendighed, hvorved hjerterne trives,
overarmene styrkes, med hvilken dens bærer bliver som de urokkelige
bjerge, og han ser ned på verden for Allahs skyld, og ytrer sandheden
uden at frygte nogens bebrejdelse hvad angår Allahs befalinger. Med
Qur’anen bliver den letvægtige, som vinden bevæger, tungere hos Allah
end Uhud-bjerget, netop fordi han reciterer Qur’anen. Hans tunge er
fugtig som følge af recitation af Qur’anen, og hans fingerspidser
bevidner det. Således var Allahs Sendebud (saaws)’s Sahaba, som
opførte sig i denne verden, som om de var en gående Qur’an. De
plejede at reflektere over Qur’an-versene og recitere dem med den
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recitation, disse fortjener. De handlede efter disse Qur’an-vers og kaldte
til dem. Qur’an-versene om straf rystede dem, og Qur’an-versene om
barmhjertighed frydede deres hjerter. Deres øjne plejede at blive fyldt
med tårer grundet ydmyghed over for Qur’anens mirakel og mægtighed,
samt underkastelse til dens love og visdom. De plejede at modtage
Qur’anen fra Allahs Sendebud (saaws), således at dens vers rodfæstede
sig dybt i deres hjerters dybde. Af denne grund opnåede de styrke,
herredømme, lykke og succes. Da Allahs Sendebud (saaws) forlod dem
til det højeste af de høje stadier, fortsatte de med at varetage Qur’anen,
ligesom det sandfærdige Sendebud anbefalede dem, må Allahs
barmhjertighed og fred være med ham, hans familie og Sahaba alle
sammen. De, der var udenadlærte i Qur’anen stod i de forreste rækker
hvad angår påbud af ma’ruf og forbud af munkar. Qur’an-bæreren var
den første i alt godt, og den første til at kaste sig ud i alt vanskeligt for
Allahs skyld.
Det er værdigt for muslimerne i almindelighed, og da’wah-bærerne i
særdeleshed, at Qur’anen bliver deres hjerters forår, og deres følgesvend,
der leder dem til alt godt og ophøjer dem fra den ene høje højde til den
anden, således at de varetager Qur’anen i nattens timer og ved dagens
ydertidspunkter gennem recitation, memorering og i handling, hvormed
de i sandhed bliver de bedste efterkommere af de bedste forfædre.
Nedenstående er ædle Qur’an-vers efterfulgt af ærværdige ahadith, der
omhandler åbenbaringen af Qur’anen, bevarelsen af den, retledningen
heri, æren man opnår ved at recitere den, samt at der er rigeligt med alt
godt i den, fra den og omkring den.

﴾ ﻚ ِﻟَﺘﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤُﻨ ِﺬﺭﹺﻳ َﻦ
َ ﺡ ﺍ َﻷ ِﻣﲔُ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒ
ُ ﴿ َﻧ َﺰ ﹶﻝ ﹺﺑ ِﻪ ﺍﻟﺮﱡﻭ
“Den trofaste ånd (Jibril) har bragt den til dit hjerte, så at du kan være (en) af
advarerne” (OQM. Al-Shu’ara’ 26: 193-94)

﴾ ﺤﻦُ َﻧ ﱠﺰﹾﻟﻨَﺎ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ َﺮ َﻭﹺﺇﻧﱠﺎ ﹶﻟﻪُ ﹶﻟﺤَﺎِﻓﻈﹸﻮ ﹶﻥ
ْ ﴿ ﹺﺇﻧﱠﺎ َﻧ
“Sandelig, Vi har åbenbaret zikr (åbenbaringen), og Vi vil visselig bevare den”
(OQM. Al-Hijr 15: 9)

﴾ ﴿ ﹶﻻ َﻳ ﹾﺄﺗِﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﻃﻞﹸ ﻣِﻦ َﺑْﻴ ﹺﻦ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻪ َﺗﱰﹺﻳ ﹲﻞ ِﻣ ْﻦ َﺣﻜِﻴ ﹴﻢ َﺣﻤِﻴ ٍﺪ
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“Falskheden kan ikke komme nær den, hverken forfra eller bagfra. (Den er) en
åbenbaring fra den Alvise, den Lovpriste” (OQM. Fussilat 41: 42)

ﲔ
َ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﻳ ْﻬﺪِﻱ ِﻟﱠﻠﺘِﻲ ِﻫ َﻲ ﹶﺃ ﹾﻗ َﻮﻡُ َﻭﻳَُﺒﺸﱢﺮُ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
﴾ ﺕ ﹶﺃﻥﱠ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃﺟْﺮﹰﺍ ﹶﻛﺒﹺﲑﹰﺍ
ِ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
“Denne Qur’an retleder visselig til det, som er mest retfærdigt, og bringer et glædeligt
budskab til de troende, som handler retskaffent, at de vil få en stor belønning”
(OQM. Al-Isra’ 17: 9)

.ﺏ َﻭَﻳ ْﻌﻔﹸﻮﺍ ﻋَﻦ ﹶﻛِﺜ ﹴﲑ
ﺨﻔﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ
ْ ﴿ ﹶﻗ ْﺪ ﺟَﺂ َﺀ ﹸﻛ ْﻢ َﺭﺳُﻮﹸﻟﻨَﺎ ُﻳَﺒﻴﱢ ُﻦ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻛﺜِﲑﹰﺍ ِﻣﻤﱠﺎ ﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ ُﺗ

ﺿﻮَﺍَﻧﻪُ ﺳُﺒُ ﹶﻞ ﺍﻟﺴﱠﻼ ﹺﻡ
ْ ﷲ َﻣ ﹺﻦ ﺍﱠﺗَﺒ َﻊ ﹺﺭ
ُ  َﻳ ْﻬﺪِﻱ ﹺﺑ ِﻪ ﺍ،ٌﺏ ُﻣﹺﺒﲔ
ٌ ﷲ ﻧُﻮ ٌﺭ َﻭ ِﻛﺘَﺎ
ِ ﹶﻗ ْﺪ َﺟﺂ َﺀ ﹸﻛ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍ
﴾ ﺴَﺘ ِﻘ ﹴﻢ
ْ ُﻁ ﻣ
ٍ ﺻﺮَﺍ
ِ ﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱡﻮ ﹺﺭ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫﹺﻧ ِﻪ َﻭَﻳ ْﻬﺪِﻳ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ
ِ ﺨ ﹺﺮ ُﺟﻬُﻢ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻈﱡﹸﻠﻤَﺎ
ْ َﻭُﻳ

“Vort Sendebud er kommet til jer for at gøre meget af det, som I har skjult af
Skriften, klart for jer, og for at lade meget stå hen. Der er sandelig kommet et lys og
en klar Bog fra Allah til jer. Hvormed Allah leder den, som søger Hans velbehag,
(ad) fredens veje, og Han fører dem ud af bælgmørket ind i lyset med Sin billigelse,
og Han leder dem til den rette vej” (OQM. Al-Ma’idah 5: 15-16)

ﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱡﻮ ﹺﺭ
ِ ﺱ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻈﱡﹸﻠﻤَﺎ
َ ﺝ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﺨ ﹺﺮ
ْ ُﻚ ِﻟﺘ
َ ﺏ ﺃﹶﻧ َﺰﹾﻟﻨَﺎﻩُ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
ٌ ﴿ ِﻛﺘَﺎ
﴾ ﺤﻤِﻴ ِﺪ
َ ﻁ ﺍﹾﻟ َﻌﺰﹺﻳ ﹺﺰ ﺍﹾﻟ
ِ ﺻﺮَﺍ
ِ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫ ِﻥ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ
“(Dette er) en Bog, som Vi har åbenbaret dig, for at du kan føre menneskene ud af
bælgmørket og ind i lyset, på deres Herres befaling, til den Almægtiges, den
Højlovedes vej” (OQM. Ibrahim 14: 1)

﴾ﺏ
ُ ﷲ َﺗ ﹾﻄ َﻤِﺌ ﱡﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮ
ِ ﴿ ﹶﺃ ﹶﻻ ﹺﺑ ِﺬ ﹾﻛ ﹺﺮ ﺍ
“Sandelig, med Allahs ihukommelse finder hjerterne tryghed”
(OQM. Al-Ra’d 13: 28)

﴾ ﷲ ﹶﻟ َﻮ َﺟﺪُﻭﺍ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍ ْﺧِﺘﻼﹶﻓﹰﺎ ﹶﻛﺜِﲑﹰﺍ
ِ  َﻭﹶﻟ ْﻮ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﻋِﻨ ِﺪ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ ﺍ،ﻼ َﻳَﺘ َﺪﱠﺑﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁﻥﹶ
﴿ ﹶﺃﹶﻓ ﹶ
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“Vil de da ikke spekulere over Qur’anen? Og hvis den havde været fra nogen anden
end Allah, så havde de visselig fundet mange modsigelser i den”
(OQM. Al-Nisa’ 4: 82)
Derudover sagde han (saaws) følgende:
.«ُ» َﺧ ْﻴﺮُﻛﹸ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺗ َﻌ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﻭ َﻋ ﱠﻠ َﻤﻪ
“Den bedste af jer er den, der lærte Qur’anen og lærte (andre)
den”. Berettet af al-Bukhari via ’Uthman bin ’Affan (ra).
ٌ َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ﹶﺃِﻟﻒٌ َﺣ ْﺮﻑ،ٌ ﻟﹶﺎ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﱂ َﺣ ْﺮﻑ.ﺸ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎِﻟﻬَﺎ
ْ ﺴَﻨﺔﹸ ﹺﺑ َﻌ
َﺤ
َ ﺴَﻨﺔﹲ ﻭَﺍﹾﻟ
َ ﺏ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻠﻪُ ﹺﺑ ِﻪ َﺣ
» َﻣ ْﻦ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ َﺣ ْﺮﻓﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻛﺘَﺎ ﹺ
.«ٌَﻭﻟﹶﺎﻡٌ َﺣ ْﺮﻑٌ َﻭﻣِﻴﻢٌ َﺣ ْﺮﻑ
“Den, der læser et bogstav af Allahs Bog (Qur’anen), vil få en
belønning herfor, og den (ene) belønning (regnes) til det
tidobbelte. Jeg siger ikke alef-lam-mim som et bogstav, men alef
(A) er et bogstav, lam (L) er et bogstav og mim (M) er et
bogstav”. Berettet af al-Tirmidhi via ’Abdullah bin Mas’ud (ra), og den
er en autentisk (sahih, sand) hadtih.
.«ﻕ ﹶﻟﻪُ ﹶﺃ ْﺟﺮَﺍ ِﻥ
 ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﻭَﻳَﺘَﺘ ْﻌَﺘﻊُ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭﻫُ َﻮ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺷَﺎ ﱞ،ﺴ ﹶﻔ َﺮ ِﺓ ﺍﹾﻟ ِﻜﺮَﺍ ﹺﻡ ﺍﹾﻟَﺒ َﺮ َﺭ ِﺓ
»ﺍﹾﻟﻤَﺎ ِﻫﺮُ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ َﻣ َﻊ ﺍﻟ ﱠ
“Den dygtige i Qur’anen hører sammen med de ærefulde og
gudhengivne budbringere (dvs. engle). Og den, der læser
Qur’anen, mens han stammer (under læsning heraf), hvor den for
ham er anstrengende, får to belønninger”. Berettet af Muslim via
A’isha (ra), de troendes moder.
.« ﺏ
ﺨ ﹺﺮ ﹺ
َ ﺖ ﺍﹾﻟ
ِ ﺲ ﻓِﻲ َﺟ ْﻮ ِﻓ ِﻪ َﺷ ْﻲﺀٌ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ ﻛﹶﺎﹾﻟَﺒ ْﻴ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻟ ْﻴ
“Den, i hvis indre der intet er fra Qur’anen, er som det ødelagte
hjem”. Berettet af al-Tirmidhi, der karakteriserede den som sahih
(autentisk), og den er en sahih hadith.
.«ﺻﺤَﺎﹺﺑ ِﻪ
ْ »ﺍ ﹾﻗ َﺮﺀُﻭﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﻳ ﹾﺄﺗِﻲ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﺷﻔِﻴﻌًﺎ ِﻟﹶﺄ
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“Læs Qur’anen. Sandelig, på Opstandelsesdagen kommer den
mæglende for sin fælle”. Berettet af Muslim i sin ’Sahih’ (Autentisk
Hadith-samling) via Abu Imama Al-Bahili (ra).
 َﻭ َﻣ ْﻦ َﺟ َﻌ ﹶﻠﻪُ َﺧ ﹾﻠ ﹶﻔﻪُ ﺳَﺎ ﹶﻗﻪُ ﹺﺇﻟﹶﻰ،ِﺠﱠﻨﺔ
َ  َﻣ ْﻦ َﺟ َﻌ ﹶﻠﻪُ ﹶﺃﻣَﺎ َﻣﻪُ ﻗﹶﺎ َﺩﻩُ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ،ٌﺼ ﱠﺪﻕ
َ  َﻭﻣَﺎ ِﺣﻞﹲ ُﻣ،ٌﺸ ﱠﻔﻊ
َ »ﺍﹾﻟﻘﹸﺮﺁ ﹸﻥ ﺷَﺎ ِﻓﻊٌ ُﻣ
.«ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
“Qur’anen er en mægler, hvis mægling imødekommes, og en
modpart, hvis argumentation godtages. Den, der lægger den
foran sig, vil føres af den til Paradiset, og den, der lægger den bag
sig, vil ledes af den til Helvedet”. Berettet af Ibn Hibban i sin ’Sahih’
(hadith-samling) via Jabir bin ’Abdullah (raa), og al-Baihaqi i ’Shu’ab alIman’ via Jabir og Ibn Mas’ud (raa), og den er en sahih hadith.
.«ﻀﻊُ ﹺﺑ ِﻪ ﺁ َﺧﺮﹺﻳ َﻦ
َ ﺏ ﹶﺃ ﹾﻗﻮَﺍﻣًﺎ َﻭَﻳ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻳ ْﺮ ﹶﻓﻊُ ﹺﺑ َﻬﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ
“Allah ophøjer visselig nogle folk med denne Bog (Qur’an), og
degraderer andre med den”. Berettet af Muslim.
Abu Dawud og al-Tirmidhi autoriserede i deres ’Sahih’ (hadithsamling) at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﻚ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ﺁَﻳ ٍﺔ َﺗ ﹾﻘ َﺮ ُﺅﻫَﺎ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ َﻣ ْﻨ ﹺﺰﹶﻟَﺘ،ﺖ ﺗُ َﺮﱢﺗﻞﹸ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ
َ ﺐ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ ﺍ ﹾﻗ َﺮﹾﺃ ﻭَﺍ ْﺭَﺗ ﹺﻖ َﻭ َﺭﱢﺗ ﹾﻞ ﹶﻛﻤَﺎ ﻛﹸ ْﻨ
»ُﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ِﻟﺼَﺎ ِﺣ ﹺ
“Der bliver sagt til Qur’anens fælle: Læs og stig højere, og reciter
som du plejede at recitere i verden, da din status bliver (på niveau
med) den sidste aya (Qur’an-vers), du læser”.
.«ﺴَﺘ ﹾﻜِﺜﺮُﻭﺍ ﹺﺑ ِﻪ
ْ ﺠﻔﹸﻮﺍ َﻋ ْﻨﻪُ َﻭﻟﹶﺎ َﺗ ْﻐﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭﻟﹶﺎ َﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮﺍ َﻭﻟﹶﺎ َﺗ
ْ »ﺍ ﹾﻗ َﺮﺀُﻭﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﻭَﺍ ْﻋ َﻤﻠﹸﻮﺍ ﹺﺑ ِﻪ َﻭﻟﹶﺎ َﺗ
“Læs Qur’anen og handl efter den, og I må ikke negligere den
eller overskride den(s yderkant), og tjen ikke på den, og forvent
ikke mere for den”. Berettet af Ahmad og al-Tabarani og andre via
Abdul-Rahman bin Shibl (ra), og den er en sahih hadith.
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 َﻭ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ.ٌ ﹶﻃ ْﻌ ُﻤﻬَﺎ ﹶﻃﱢﻴﺐٌ َﻭ ﹺﺭ ُﳛﻬَﺎ ﹶﻃﱢﻴﺐ،» َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﹶﻛ َﻤﹶﺜ ﹺﻞ ﺍ ﹾﻟﺄﹸْﺗﺮُ ﱠﺟ ِﺔ
ٌ ﹺﺭ ُﳛﻬَﺎ ﹶﻃﱢﻴﺐ، َﻭ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ﹺﻖ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﻟ ﱠﺮْﻳﺤَﺎَﻧ ِﺔ.ﺢ ﹶﻟﻬَﺎ
َ  ﹶﻃ ْﻌ ُﻤﻬَﺎ ﹶﻃﱢﻴﺐٌ َﻭﻟﹶﺎ ﺭﹺﻳ،ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﻟﱠﺘ ْﻤ َﺮ ِﺓ
.«ﺢ ﹶﻟﻬَﺎ
َ  ﹶﻃ ْﻌ ُﻤﻬَﺎ ُﻣ ﱞﺮ َﻭﻟﹶﺎ ﺭﹺﻳ،ﺤ ْﻨ ﹶﻈ ﹶﻠ ِﺔ
َ  َﻭ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ﹺﻖ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﹶﻛ َﻤﹶﺜ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ.َﻭ ﹶﻃ ْﻌ ُﻤﻬَﺎ ُﻣ ﱞﺮ
“Den troende, som læser Qur’anen, ligner citronmelissen, hvis
smag er god og duft er god. Og den troende, som ikke læser
Qur’anen, ligner dadlen, hvis smag er god og som ingen duft har.
Og den hykler, som læser Qur’anen, ligner basilikummen, hvis
duft er god og smag er bitter. Og den hykler, der ikke læser
Qur’anen, ligner kolokvinten, hvis smag er bitter og som ingen
duft har”. Al-Bukhari og Muslim via Abu Musa al-Ash’ari (ra).
.«ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻟﻬُ َﻮ ﹶﺃ َﺷ ﱡﺪ َﺗ ﹶﻔﱡﻠﺘًﺎ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹺﺈﹺﺑ ﹺﻞ ﻓِﻲ ُﻋ ﹸﻘ ِﻠﻬَﺎ
َ ُ ﹶﻓﻮَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻧ ﹾﻔﺲُ ﻣ،»َﺗﻌَﺎ َﻫﺪُﻭﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ
“Varetag Qur’anen, for ved Den, i Hvis hånd Muhammads sjæl
ligger, den er voldsommere i flygtighed end kamelerne i deres
reb”. Berettet af al-Bukhari og Muslim via Abu Musa al-Ash’ari (ra).
Følgelig opklarer de førnævnte ærværdige Qur’an-vers og beærede
ahadith den ærværdige Qur’ans mægtige status, den mægtige status for
bæreren af den mægtige Qur’an, som bærer den for at få dyb indsigt heri
og handle efter den, samt varetager den under sit ophold og sin rejse
for derved at blive en enorm drivkraft på alle godhedens veje, og som
ikke lægger den på hylden, så støv samler sig på den, eller pynter og
lukker den ind i sine skabe, så glemsomheden foldes om den, hvorfor
vedkommende - må Allah forbyde det - vil blive blandt taberne. Så
varetag Qur’anen, o brødre og søstre, og skynd jer at recitere den på
rette vis, overvej den på rette vis, efterlev den på rette vis og forhold jer
til den på rette vis. Således for at jeres smag bliver god og jeres duft
bliver god. Dermed vil I befinde jer i de første rækker i leveringen af
da’wah i denne verden, på samme måde som I vil være iblandt de første
rækker i Paradiset, når der siges: Læs og stig højere. Derved vil I gøre
jer værdige til den mægtige sejr, den store succes og et større velbehag
fra Allah;

﴾ﲔ
َ ﺸ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
﴿ َﻭَﺑ ﱢ
“Og bring et glædeligt budskab til de troende”(OQM. Al-Baqarah 2: 223)
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3. Kærlighed til Allah og Hans
Sendebud
Al-Azhari sagde: “Tjenerens kærlighed til Allah og Hans Sendebud
betyder hans lydighed over for dem og efterlevelse af deres befalinger”.
Al-Baidhawi sagde: “Kærlighed er viljen til lydighed”. Ibn Arafa sagde:
“I araberne(s sprog) er kærligheden viljen til noget med hensigten
hertil”. Al-Zajjaj sagde: “Menneskets kærlighed til Allah og Hans
Sendebud er dets lydighed over for dem og tilfredshed med det, som
Allah (swt) befalede og Allahs Sendebud (saaws) er kommet med”.
Allahs kærlighed til tjeneren betyder tilgivelse, tilfredshed og
belønning. Al-Baidhawi sagde: “Allah elsker jer, tilgiver jer, dvs. bliver
tilfreds med jer”. Al-Azhari sagde: “Allahs kærlighed til tjenerne er, at
Han skænker dem tilgivelse”. Allah (swt) siger:

﴾ ﺤﺐﱡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﹺﻳ َﻦ
ِ ﷲ ﹶﻻ ُﻳ
َ ﴿ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍ
“Da Allah visselig ikke elsker de vantro” (OQM. Aal-Imran 3: 32)
Det vil sige: Ikke tilgiver dem. Sufyan bin Uyaina sagde: “At Allah
elsker jer, vil sige: Han fører jer nærmere, og kærligheden er nærhed”,
og: Allah elsker ikke de vantro: Han fører ikke de vantro nærmere.
Baghawi sagde: “Allahs kærlighed til de troende: Hans ros til dem, Hans
belønning til dem og at Han tager dem til nåde”. Al-Zajjaj sagde:
“Kærligheden fra Allah til sine skabninger: At Han tager dem til nåde
og skænker dem Sin Barmhjertighed, tilgivelse og fine lovprisning af
dem”.
Det, som vedrører os i denne forbindelse er tjenerens kærlighed til
Allah og Hans Sendebud. Denne kærlighed i førnævnte betydning er
fard (pligtig), da kærligheden er blandt tilbøjelighederne, som danner
menneskets psyke. Disse tilbøjeligheder kunne være instinktive og
medfødte og ingen relation have til nogen opfattelser, såsom
menneskets tilbøjelighed til ejerskab, overlevelsesinstinktet, kærlighed til
retfærdigheden og kærlighed til familien og børnene osv. De kunne
også være motiver, som er forbundet med opfattelser, hvor det er disse
opfattelser, som har afgjort tilbøjelighedens type. Indianerne elskede
ikke de europæere, der immigrerede til dem, hvorimod al-Ansar elskede
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dem, der immigrerede til dem. Kærlighed til Allah og Hans Sendebud er
den type, som Allah (swt) forbandt til en shari’ah-mæssig opfattelse,
hvorved Han gjorde det til en fard. Beviserne herpå fra Bogen (Qur’anen)
er:
Hans (swt) tale:

،ِﺤﺐﱢ ﺍﷲ
ُ ﺤﺒﱡﻮَﻧ ُﻬ ْﻢ ﹶﻛ
ِ ﷲ ﺃﹶﻧﺪَﺍﺩﹰﺍ ُﻳ
ِ ﺨﺬﹸ ﻣِﻦ ﺩُﻭ ِﻥ ﺍ
ِ ﺱ ﻣَﻦ َﻳﱠﺘ
﴿ َﻭ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
﴾ﷲ
ِ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﺃ َﺷ ﱡﺪ ﺣُّﺒﹰﺎ
“Og (dog) er der blandt mennesker sådanne, som dyrker afguder ved siden af Allah,
idet de elsker dem, som kun Allah bør elskes. Men dem, der har iman, er stærkere
i deres kærlighed til Allah” (OQM. Al-Baqarah 2: 165)
Og meningen er, at de troende er stærkere i deres kærlighed til Allah
end polyteisternes kærlighed til afguderne.
Og Hans (swt) tale:

ﺸ َﲑﺗُﻜﹸ ْﻢ ﻭَﺃ ْﻣﻮَﺍ ﹲﻝ
ِ ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ ﺇﹺﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺀَﺍﺑَﺂﺅُﻛﹸ ْﻢ َﻭﹶﺃْﺑﻨَﺎ ُﺅ ﹸﻛ ْﻢ َﻭﹺﺇ ْﺧﻮَﺍُﻧ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ُﺟ ﹸﻜ ْﻢ َﻭ َﻋ
ﷲ َﻭ َﺭﺳُﻮِﻟ ِﻪ
ِ ﺐ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍ
ﺿ ْﻮَﻧﻬَﺎ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
َ ﺸ ْﻮ ﹶﻥ ﹶﻛﺴَﺎ َﺩﻫَﺎ َﻭ َﻣﺴَﺎ ِﻛﻦُ َﺗ ْﺮ
َﺨ
ْ ﺍ ﹾﻗَﺘ َﺮ ﹾﻓﺘُﻤُﻮﻫَﺎ َﻭِﺗﺠَﺎ َﺭ ﹲﺓ َﺗ
﴾ﲔ
َ ﷲ ﹶﻻ َﻳ ْﻬﺪِﻱ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺳ ِﻘ
ُ ﷲ ﹺﺑﹶﺄ ْﻣ ﹺﺮ ِﻩ ﻭَﺍ
ُ َﻭ ﹺﺟﻬَﺎ ٍﺩ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴِﻠ ِﻪ ﹶﻓَﺘ َﺮﱠﺑﺼُﻮﺍ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ﹾﺄِﺗ َﻲ ﺍ
“Sig: hvis jeres fædre og jeres sønner og jeres brødre og jeres hustruer og jeres
slægtninge og jeres ejendom, som I har erhvervet jer, og den handel, hvis stagnation I
frygter, og de boliger, som I elsker, er jer kærere end Allah og Hans Sendebud og
jihad for Hans sag, så vent, indtil Allah bringer Sin befaling (til udførelse); Allah
elsker ikke de oprørske folk” (OQM. Al-Taubah 9: 24)
Beviserne fra Sunnah er som følger:
• Det blev berettet af Anas (ra):
ﺕ ﹶﻟﻬَﺎ؟
َ  َﻭﻣَﺎﺫﹶﺍ ﹶﺃ ْﻋ َﺪ ْﺩ: َﻣﺘَﻰ ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ﹸﺔ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ِﺔ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ َﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
ﺸ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻓ َﺮ َﺣﻨَﺎ
َ  ﹶﻓﻤَﺎ ﹶﻓ ﹺﺮ ْﺣﻨَﺎ ﹺﺑ:ٌ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃَﻧﺲ.ﺖ
َ ﺖ َﻣ َﻊ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺣَﺒ ْﺒ
َ  ﹶﺃْﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ُﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹶﻟﻪ
 ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻧﱢﻲ ﹸﺃ ِﺣ ﱡ، ﻟﹶﺎ َﺷ ْﻲ َﺀ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
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ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺐ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
 ﹶﻓﹶﺄﻧَﺎ ﹸﺃ ِﺣ ﱡ:ٌ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃَﻧﺲ.ﺖ
َ ﺖ َﻣ َﻊ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺣَﺒ ْﺒ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﺃْﻧ
َ ﹺﺑ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.«ﺤﺒﱢﻲ ﹺﺇﻳﱠﺎ ُﻫ ْﻢ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ ﹶﺃ ْﻋ َﻤ ﹾﻞ ﹺﺑ ِﻤ ﹾﺜ ﹺﻞ ﹶﺃ ْﻋﻤَﺎِﻟ ﹺﻬ ْﻢ
ُ َﻭﹶﺃﺑَﺎ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ َﻭﻋُ َﻤ َﺮ َﻭﹶﺃ ْﺭﺟُﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ َﻣ َﻌﻬُ ْﻢ ﹺﺑ
“At en mand spurgte Profeten (saaws) om Timen (Dommedagen)
og sagde: Hvornår indtræffer Timen? Han (saaws) sagde: Hvad
har du da forberedt til den? Han sagde: Intet, andet end at jeg
elsker Allah og Hans Sendebud. Så sagde han (saaws): Du er
sammen med dem, du elsker. Anas sagde: Der var intet der
kunne glæde os mere end Profeten (saaws)’s udtalelse: Du er
sammen med dem, du elsker. Anas sagde: Jeg elsker Profeten
(saaws), Abu Bakr og ’Umar og håber på at være sammen med
dem, med min kærlighed til dem, skønt jeg ikke foretog det
samme som deres handlinger”. (Der er enighed herom).
• Det blev berettet af Anas at Profeten (saaws) sagde:
ﺐ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ َﺀ
ﺤ ﱠ
ِ  َﻭﹶﺃ ﹾﻥ ُﻳ،ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣﻤﱠﺎ ِﺳﻮَﺍ ُﻫﻤَﺎ
 ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ ﹶﺃ َﺣ ﱠ: َﻭ َﺟ َﺪ َﺣﻠﹶﺎ َﻭ ﹶﺓ ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ِﻥ،»ﹶﺛﻠﹶﺎﺙﹲ َﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱠﻦ ﻓِﻴ ِﻪ
.«ﻑ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
َ  َﻭﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹾﻜ َﺮ َﻩ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻌُﻮ َﺩ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻜ ﹾﻔ ﹺﺮ ﹶﻛﻤَﺎ َﻳ ﹾﻜ َﺮﻩُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ﹾﻘ ﹶﺬ،ﺤﱡﺒﻪُ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ِ ُﻟﹶﺎ ﻳ
“Den, der er i besiddelse af tre (ting), vil finde imans sødme: Den,
for hvem Allah og Hans Sendebud er mere kær end alt andet, og
at man elsker personen udelukkende for Allahs skyld, samt at
hade tilbagevendelse til kufr, som man hader at blive kastet i
ilden”. (Der er enighed herom).
• Der blev berettet af Anas at han sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.« ﲔ
َ ﺱ ﹶﺃ ْﺟ َﻤ ِﻌ
ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ِﻠ ِﻪ َﻭﻣَﺎِﻟ ِﻪ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
»ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ َﻋ ْﺒﺪٌ َﺣﺘﱠﻰ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
“Ingen tjener har iman indtil jeg bliver mere kær for ham end
hans familie, ejendom og alle menneskene”. (Der er enighed
herom).
Allahs Sendebud (saaws)’s Sahaba var omhyggelige med
implementeringen af denne wajib (forpligtigelse) og kappedes om
opnåelsen af denne ære i håb om at være blandt dem, Allah og Hans
Sendebud elsker:
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• Der blev berettet af Anas at han sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ ﻱ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ْ ﺤ ﹶﺔ َﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﹶﺃﺑُﻮ ﹶﻃ ﹾﻠ
َ ﺱ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ُ »ﹶﻟﻤﱠﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﻮﻡُ ﺃﹸﺣُ ٍﺪ ﺍْﻧ َﻬ َﺰ َﻡ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ﺴﺮُ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﻗ ْﻮ َﺳ ْﻴ ﹺﻦ ﹶﺃ ْﻭ
ِ  َﻳ ﹾﻜ،ﺤ ﹶﺔ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﺭَﺍ ِﻣﻴًﺎ َﺷ ِﺪﻳ َﺪ ﺍﹾﻟ ِﻘ ﱢﺪ
َ  َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﺑُﻮ ﹶﻃ ﹾﻠ،ُﺠ ﹶﻔ ٍﺔ ﹶﻟﻪ
َﺤ
َ ﺠ ﱢﻮﺏٌ ﹺﺑ ِﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹺﺑ
َ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ُﻣ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﻑ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
َ  ﹶﻓﹶﺄ ْﺷ َﺮ.ﺤ ﹶﺔ
َ ﺸ ْﺮﻫَﺎ ِﻟﹶﺄﺑﹺﻲ ﹶﻃ ﹾﻠ
ُ  ﺍْﻧ: ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ،ﺠ ْﻌَﺒﺔﹸ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨ ْﺒ ﹺﻞ
َ  َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ َﻳ ُﻤ ﱡﺮ َﻣ َﻌﻪُ ﺍﹾﻟ.ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ
ﻚ َﺳ ْﻬﻢٌ ِﻣ ْﻦ ِﺳﻬَﺎ ﹺﻡ
َ ُﻑ ُﻳﺼِﻴﺒ
ْ ﺸ ﹺﺮ
ْ  ﻟﹶﺎ ُﺗ،ﺖ َﻭﹸﺃﻣﱢﻲ
َ  ﹺﺑﹶﺄﺑﹺﻲ ﹶﺃْﻧ، ﻳَﺎ َﻧﹺﺒ ﱠﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ﺤ ﹶﺔ
َ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻡ ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃﺑُﻮ ﹶﻃ ﹾﻠ
.«ﺤ ﹺﺮ َﻙ
ْ ﺤﺮﹺﻱ ﺩُﻭ ﹶﻥ َﻧ
ْ  َﻧ،ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻡ
“Da Uhud-dagen indtraf svigtede folk Profeten (saaws), mens
Abu Talha stod foran Profeten (saaws) beskyttende ham med et
skindskjold, han havde. Abu Talha var jo en skarpskytte med en
stærk buestreng, hvor han den dag ødelagde to eller tre buer. Når
en mand gik forbi og havde pilekogger, sagde han (dvs.
Profeten): Ræk det til Abu Talha. Da Profeten (saaws) strakte
(halsen) for at se på folk, sagde Abu Talha: O Allahs Profet, jeg
ofrer min far og mor for dig, stræk dig ikke, så du rammes af en
eller anden af folks pile; min hals i stedet for din”. (Der er enighed
herom).
• Det blev berettet af Qais at han sagde: “Jeg så Talhas hånd
lammet, (idet) han ved Uhud-dagen beskyttede Profeten (saaws)
med den”. (Al-Bukhari).
• Følgende lange hadith er berettet af Ka’b bin Malik angående de tre,
der deserterede fra Tabuk-slaget, hvori Ka’b siger: “… Da folks
negligering af mig varede alt for længe for mig, spadserede jeg
hen og klatrede over Abu Qatadas mur, som er min fætter og den
mest kærlige for mig blandt folk. Jeg hilste på ham, og ved Allah,
han hilste ikke tilbage. Jeg sagde: O Abu Qatada, jeg besværger
dig ved Allah, kender du mig som en, der elsker Allah og Hans
Sendebud? Han forholdt sig tavs, så jeg gentog det og
besværgede ham. Han var tavs. Jeg gentog det og besværgede
ham, så sagde han: Allah og Hans Sendebud ved bedst. Dér blev
mine øjne fyldt med tårer. Jeg gik bort og klatrede over muren”.
(Der er enighed herom).
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• Det blev berettet af Sahl bin Sa’d (ra) at Allahs Sendebud (saaws)
ved Khaibar-dagen sagde:
ﺿ َﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
ِ ﺏ ْﺑ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹺﻦ َﻋ ْﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﺣَﺎ ﹺﺯ ﹴﻡ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ْﺧَﺒ َﺮﻧﹺﻲ َﺳ ْﻬﻞﹸ ْﺑ ُﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َﺭ
ُ » َﺣ ﱠﺪﹶﺛﻨَﺎ ﻗﹸَﺘ ْﻴَﺒﺔﹸ ْﺑ ُﻦ َﺳﻌِﻴ ٍﺪ َﺣ ﱠﺪﹶﺛﻨَﺎ َﻳ ْﻌﻘﹸﻮ
ﷲ َﻋﻠﹶﻰ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻳ ْﻮ َﻡ َﺧ ْﻴَﺒ َﺮ ﹶﻟﺄﹸ ْﻋ ِﻄَﻴ ﱠﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﺮﱠﺍَﻳ ﹶﺔ ﹶﻏﺪًﺍ َﺭﺟُ ﹰﻠﹶﺎ َﻳ ﹾﻔَﺘﺢُ ﺍ
َ ﷲ
ِ َﻋ ْﻨﻪُ ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ
ﺱ
ُ ﺢ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﺻَﺒ
ْ ﺱ َﻳﺪُﻭﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠَﺘﻬُ ْﻢ ﹶﺃﱡﻳ ُﻬ ْﻢ ﻳُ ْﻌ ﹶﻄﺎﻫَﺎ ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶﺃ
ُ ﺕ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﺤﱡﺒﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﺒَﺎ
ِ ُﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹶﻟﻪُ َﻭﻳ
ﺤ ﱡ
ِ ُﻳ
ﺐ ﹶﻓﻘِﻴ ﹶﻞ ﻫُ َﻮ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹸﻛ ﱡﻠ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﺮﺟُﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ُﻳ ْﻌﻄﹶﺎﻫَﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃْﻳ َﻦ َﻋ ِﻠ ﱡﻲ ْﺑ ُﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻃﹶﺎِﻟ ﹴ
َ ﷲ
ِ ﹶﻏ َﺪﻭْﺍ َﻋﻠﹶﻰ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻓِﻲ َﻋ ْﻴَﻨ ْﻴ ِﻪ
َ ﷲ
ِ ﺼ َﻖ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
َ ﺸَﺘﻜِﻲ َﻋ ْﻴَﻨ ْﻴ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﹶﺄ ْﺭ َﺳﻠﹸﻮﺍ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓﺄﹸِﺗ َﻲ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓَﺒ
ْ ﷲ َﻳ
ِ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ
َﻭ َﺩﻋَﺎ ﹶﻟﻪُ ﹶﻓَﺒ َﺮﹶﺃ ﹶﻛﹶﺄ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ َﺟﻊٌ ﹶﻓﹶﺄ ْﻋﻄﹶﺎ ُﻩ ﺍﻟﺮﱠﺍَﻳ ﹶﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﻋ ِﻠ ﱞﻲ ﹸﺃﻗﹶﺎِﺗﻠﹸﻬُ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻳﻜﹸﻮﻧُﻮﺍ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻠﻨَﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍْﻧ ﹸﻔ ﹾﺬ َﻋﻠﹶﻰ
ﷲ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻓﻮَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻟﹶﺄ ﹾﻥ
ِ ﺐ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺣ ﱢﻖ ﺍ
ُ ﺠ
ﻚ َﺣﺘﱠﻰ َﺗ ْﻨ ﹺﺰ ﹶﻝ ﹺﺑﺴَﺎ َﺣِﺘ ﹺﻬ ْﻢ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍ ْﺩ ُﻋ ُﻬ ْﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ َﻭﹶﺃ ْﺧﹺﺒ ْﺮ ُﻫ ْﻢ ﹺﺑﻤَﺎ َﻳ ﹺ
َ ﹺﺭ ْﺳ ِﻠ
.«ﻚ ُﺣ ْﻤ ُﺮ ﺍﻟﱠﻨ َﻌ ﹺﻢ
َ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ
َ ﻚ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﻭَﺍﺣِﺪﹰﺍ َﺧ ْﻴﺮٌ ﹶﻟ
َ ﻱ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ
َ َﻳ ْﻬ ِﺪ
“Qutaiba bin Sa’id fortalte os: at Ya’kub bin ’Abdel-Rahman
berettede os at Abu Hazim sagde: Sahl bin Sa’d (ra) sagde, at på
Khaibar-dagen sagde Allahs Sendebud (saaws): I morgen vil jeg
give denne raya (banner) til en mand, gennem hvis hænder Allah
vil realisere erobring, og som elsker Allah og Hans Sendebud, og
som Allah og Hans Sendebud elsker. Han (dvs. Sa’d) sagde: Så
tilbragte folk deres nat med at diskutere indbyrdes om, hvem af
dem, der ville få den tildelt. Da folk vågnede op (næste morgen),
gik de tidligt til Allahs Sendebud (saaws), mens de alle håbede på
at få den. Han (dvs. Profeten) sagde: Hvor er Ali bin Abu Talib?
Der blev sagt: O Allahs Sendebud, han lider af øjensmerter. Så
sagde han: Send bud efter ham. Derpå kom de med ham, og
Allahs Sendebud (saaws) spyttede i hans øjne og lavede dua’
(bøn) for ham. Han blev han helbredt så meget, at det var som
om han ingen smerter havde. Derefter gav han (dvs. Profeten)
ham raya, og til det sagde Ali: Jeg bekæmper dem indtil de bliver
som os. Han (dvs. Profeten) sagde: Gå ganske roligt indtil du
ankommer til deres gårdsplads. Kald dem derefter til Islam og
underret dem om, hvad de er pålagt (som wajib) af Allahs ret heri,
thi ved Allah, dét at Allah retleder én mand gennem dig, er bedre
for dig end at du havde de røde kameler”. (Der er enighed herom).
• Ibn Hibban beretter i sin ’Sahih’ (hadith-samling): “ … Så vendte
Urwa bin Mas’ud tilbage til sine fæller og sagde: O folk, jeg har - ved
Allah - besøgt kongerne, besøgt (persernes) Zar, Kejseren og
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(Abessiniens konge) Nagashi; og ved Allah, jeg har aldrig nogen sinde
set en konge blive glorificeret af sine følger i stil med Muhammads
følgers glorificering af Muhammad. Og ved Allah, når han hoster en
harken, falder den sikkert i håndfladen på en af dem, som så gnider den
ind i sit ansigt og skind. Og hvis han befaler dem, skynder de sig til
(udførelsen af) hans befaling, og når han laver wudu’ (vask), kæmper de
indbyrdes om hans wudu’ (dvs. vaskevand). Og når han taler, dæmper
de deres stemmer i hans tilstedeværelse, og de retter ikke blikket skarpt
mod ham grundet højagtelsen af ham …”.
• Muhammad bin Serin sagde: “I ’Umars regeringsperiode
diskuterede nogle mænd indbyrdes, og det var som om de
foretrak ’Umar frem for Abu Bakr, må Allah være tilfreds med
dem begge. ’Umar fik dette at vide og sagde: Ved Allah, én af
Abu Bakrs nætter er bedre end ’Umars familie; Allahs Sendebud
(saaws) drog af sted til bjergrotten sammen med Abu Bakr, som
nogen gange gik foran, og andre gange gik bag ham. Allahs
Sendebud (saaws) lagde mærke til ham og sagde: O Abu Bakr,
hvad er der med dig siden du nogen gange går foran mig, og
andre gange bag mig? Abu Bakr sagde: O Allahs Sendebud, (når)
jeg husker forfølgelsen, går jeg bag dig, og når jeg husker
opsynet, går jeg foran dig. Så sagde han: O Abu Bakr, du ønskede
at hvis der skulle ske noget, at det skulle ramme dig i stedet for
mig? Han sagde: Ja, ved Den, der har sendt dig med sandheden,
hvis der nogen sinde skulle ske en ulykke, ville jeg ønske at den
rammer mig i stedet for dig. Da de omsider kom til grotten, sagde
Abu Bakr: Bliv hvor du er, o Allahs Sendebud, indtil jeg
undersøger for dig om der er fri adgang i grotten. Han gik ind og
undersøgte om der er fri adgang. Da han kom ind i dens øverste
(del), huskede han at han ikke havde undersøgt et hulrum i
grotten. Han sagde: Bliv hvor du er, o Allahs Sendebud, indtil jeg
undersøger hulrummet. Han gik ind og undersøgte det og sagde
derpå: Kom ned, o Allahs Sendebud. ’Umar sagde: Ved Den, i
Hvis hånd min sjæl ligger, denne nat er bedre end ’Umars
familie”. (Berettet af al-Hakim i (hadith-samlingen) ’al-Mustadrak’, som
sagde: Den har en sahih (autentisk) beretningskæde ifølge de to Sheikers
(dvs. al-Bukhari og Muslim) betingelser, hvis ikke den var mursal (dvs.
mangler et led). Denne form for mursal (-hadith) er godkendt.
• Anas bin Malik berettede:
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 ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ،ﺶ
 َﻭ َﺭﺟُ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻦ ِﻣ ْﻦ ﻗﹸ َﺮْﻳ ﹴ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺃﹸ ﹾﻓ ﹺﺮ َﺩ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺃﹸﺣُ ٍﺪ ﻓِﻲ َﺳ ْﺒ َﻌ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ﹺﺭ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
، ﹶﻓﻘﹶﺎَﺗ ﹶﻞ َﺣﺘﱠﻰ ﻗﹸِﺘ ﹶﻞ،ﺠﱠﻨ ِﺔ؟ ﹶﻓَﺘ ﹶﻘ ﱠﺪ َﻡ َﺭ ُﺟﻞﹲ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ﹺﺭ
َ  ﹶﺃ ْﻭ ﻫُ َﻮ َﺭﻓِﻴﻘِﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ،ﺠﱠﻨﺔﹸ
َ  َﻣ ْﻦ َﻳﺮُ ﱡﺩﻫُ ْﻢ َﻋﻨﱠﺎ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ:َﺭ ِﻫﻘﹸﻮ ُﻩ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﹶﻓﻘﹶﺎَﺗ ﹶﻞ،ﺠﱠﻨ ِﺔ؟ ﹶﻓَﺘ ﹶﻘ ﱠﺪ َﻡ َﺭ ُﺟﻞﹲ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ﹺﺭ
َ  ﹶﺃ ْﻭ ﻫُ َﻮ َﺭﻓِﻴﻘِﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ،ﺠﱠﻨﺔﹸ
َ  َﻣ ْﻦ َﻳﺮُ ﱡﺩﻫُ ْﻢ َﻋﻨﱠﺎ َﻭﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﹸﺛ ﱠﻢ َﺭ ِﻫﻘﹸﻮ ُﻩ ﹶﺃْﻳﻀًﺎ
 ﻣَﺎ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﻟﺼَﺎ ِﺣَﺒ ْﻴ ِﻪ
َ  َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺴ ْﺒ َﻌ ﹸﺔ
ﻚ َﺣﺘﱠﻰ ﻗﹸِﺘ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠ
َ  ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ َﻳ َﺰ ﹾﻝ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ،َﺣﺘﱠﻰ ﻗﹸِﺘ ﹶﻞ
.«ﺻﺤَﺎَﺑﻨَﺎ
ْ ﺼ ﹾﻔﻨَﺎ ﹶﺃ
َ ﹶﺃْﻧ
“At Allahs Sendebud på Uhud-dagen stod alene med syv fra
Ansar og to mænd fra Quraish. Da de (dvs. polyteisterne)
nærmede sig ham, sagde han: Hvem driver dem tilbage, væk fra
os og får Paradiset, eller bliver min fælle i Paradiset? En man fra
Ansar trådte frem og kæmpede indtil han blev dræbt. Derefter
nærmede de sig ham igen. Så sagde han: Hvem driver dem
tilbage, væk fra os og får Paradiset, eller bliver min fælle i
Paradiset? Dér trådte en mand fra Ansar frem og kæmpede indtil
han blev dræbt. Det fortsatte således indtil de syv blev dræbt, så
sagde Allahs Sendebud til sine to fæller: Vi har ikke været
retfærdige mod vore fæller”. (Berettet af Muslim).
• ’Abdullah bin Hisham sagde:
ﺖ
َ ﷲ َﻷْﻧ
ِ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪُ ُﻋﻤَﺮ،ﺏ
ﺨﻄﱠﺎ ﹺ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﻫُ َﻮ ﺁ ِﺧﺬﹲ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ﻋُ َﻤ َﺮ ْﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ
َ » ﹸﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
 َﺣﺘﱠﻰ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ،ِ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﹺﺑَﻴ ِﺪﻩ، ﻻﹶ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻴ ٍﺊ ﹶﺇ ﱠﻻ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ
ﹶﺃ َﺣ ﱡ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﻣ ْﻦ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ
ﺖ ﹶﺃ َﺣ ﱡ
َ ﷲ َﻷْﻧ
ِ  ﻭَﺍ، ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﺍﻵﻥﹶ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪُ ُﻋﻤَﺮ،َﺴﻚ
ِ ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻧ ﹾﻔ
َ ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ
ﹶﺃ َﺣ ﱠ
.« ﺍﻵ ﹶﻥ ﻳَﺎ ُﻋﻤَﺮ:َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
“Vi var sammen med Profeten (saaws), hvorimens han holdt
’Umar bin al-Khattab i hånden. ’Umar sagde til ham: O Allahs
Sendebud, du er mere kær for mig end alt, undtagen mig selv. Så
sagde Profeten (saaws): Nej, ved Den, i Hvis hånd min sjæl
ligger, ikke før jeg bliver kærere for dig end dig selv. Da sagde
’Umar til ham: Så er det nu; ved Allah, du er kærere for mig end
mig selv. Dér sagde Profeten (saaws): Nu, o ’Umar”. (Al-Bukhari).
Al-Nawawi berettede i (sit værk) Tolkningen af Muslim(s Sahih
Hadith-samling) udtalelsen fra Abu Sulaiman al-Khattabi angående
meningen med kærlighed til Profeten (saaws). Heri stod der: “… Du er
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ikke oprigtig i din kærlighed til mig førend du slider din sjæl i min
lydighed og opprioriterer mit velbehag frem for din lyst, selv hvis dette
skulle indebære din ødelæggelse”.
• Det blev berettet via Ibn Sireen, som sagde: Jeg sagde til ’Ubaida:
“Vi har noget af Profeten (saaws)’s hår, som vi fik fra Anas – eller
fra Anas’ familie, så sagde han: At besidde et hår fra ham er
kærere for mig end verdenen og hvad der ligger heri”. (AlBukhari).
• Det blev berettet via A’isha: “… Så talte Abu Bakr og sagde: Ved
Den, i Hvis hånd min sjæl ligger, slægtninge af Allahs Sendebud
(saaws) er sandelig kærere for mig end at jeg giver gaver til nogen
af mine slægtninge”. (Al-Bukhari).
• A’isha (ra) sagde: “Hind, datteren af Utba kom og sagde: O
Allahs Sendebud, før var der ingen husstand på jordens overflade,
som jeg ønskede blev mere ydmyget end dine husstand; og siden
er der i dag på jordens overflade ingen husstand, som jeg i højere
grad elsker styrke for, end dine husstand …”. (Der er enighed
herom).
• Det blev berettet via Tariq bin Shihab, som sagde:
ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﻣﻤﱠﺎ
 ﹶﻟﹶﺄ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ ﺻَﺎ ِﺣَﺒﻪُ ﹶﺃ َﺣ ﱡ،ﺸ َﻬﺪًﺍ
ْ  َﺷ ﹺﻬ ْﺪﺕُ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﹾﻘﺪَﺍ ِﺩ ْﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺳ َﻮ ِﺩ َﻣ:ﺴﻌُﻮ ٍﺩ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
ْ » َﺳ ِﻤ ْﻌﺖُ ﺍْﺑ َﻦ َﻣ
 ﻟﹶﺎ َﻧﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻛﻤَﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻗ ْﻮﻡُ ﻣُﻮﺳَﻰ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﲔ
َ ﺸ ﹺﺮ ِﻛ
ْ ُﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﻫُ َﻮ َﻳ ْﺪﻋُﻮ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ
َ  ﹶﺃﺗَﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ،ﻋُ ِﺪ ﹶﻝ ﹺﺑ ِﻪ
ُ ﹶﻓ َﺮﹶﺃْﻳﺖ،ﻚ
َ  َﻭ َﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ،ﻚ
َ  َﻭَﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ،ﻚ
َ  َﻭ َﻋ ْﻦ ِﺷﻤَﺎِﻟ،ﻚ
َ  َﻭﹶﻟ ِﻜﻨﱠﺎ ُﻧﻘﹶﺎِﺗﻞﹸ َﻋ ْﻦ َﻳﻤِﻴﹺﻨ،(ﹶﻓﻘﹶﺎِﺗﻠﹶﺎ

ﻚ
َ ﺖ َﻭ َﺭﱡﺑ
َ ﺐ ﹶﺃْﻧ
ْ )ﺍ ﹾﺫ َﻫ

.«ُ َﻳ ْﻌﻨﹺﻲ ﹶﻗ ْﻮﹶﻟﻪ،ُﻕ َﻭ ْﺟﻬُﻪُ َﻭ َﺳ ﱠﺮﻩ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﺃ ْﺷ َﺮ
َ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
“Jeg hørte Ibn Mas’ud sige: Jeg var vidne til et standpunkt fra alMeqdad bin al-Aswad, som jeg ville elske var mit frem for alt
andet tilsvarende (af verdslige værdier). Han kom til Profeten
(saaws), mens han lavede dua’ mod polyteisterne, så sagde han:
Vi siger ikke til dig som Musa’s folk sagde (ifølge Qur’anen):

﴾ﻼ
ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎِﺗ ﹶ
َ ﺖ َﻭ َﺭﱡﺑ
َ ﺐ ﹶﺃْﻧ
ْ ﴿ ﺍ ﹾﺫ َﻫ
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“Gå og kæmp, dig og din Herre” (OQM. Al-Ma’idah 5: 24)
Derimod kæmper vi fra din højreside, fra din venstreside, foran
dig og bag dig. Dér så jeg Profeten (saaws)’s ansigt skinne, og
han blev glad, dvs. for hans udtalelse”. (Al-Bukhari).
• Det blev berettet via A’isha, at Sa’d sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﻚ
َ  ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻡ ﹶﻛ ﱠﺬﺑُﻮﺍ َﺭﺳُﻮﹶﻟ،ﻚ
َ ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹸﺃﺟَﺎ ِﻫ َﺪﻫُ ْﻢ ﻓِﻴ
ﺲ ﹶﺃ َﺣﺪٌ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
َ ﻚ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﹶﻟ ْﻴ
َ »ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹺﺇﱠﻧ
.« ... َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﹶﺃ ْﺧ َﺮﺟُﻮ ُﻩ
“O Allah, Du ved at der ikke er nogen, som er kærere for mig at
føre jihad imod for Din skyld, end et folk, som fornægtede Dit
Sendebud (saaws) og fordrev ham …”. (Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Thumama bin Uthal sagde:
“O Muhammad, ved Allah, for mig var der ikke et mere forhadt
ansigt på jorden end dit, og nu er dit ansigt blevet det mest kære
for mig. Ved Allah, for mig var der ikke en mere forhadt deen end
din (dvs. Islam), og nu er din deen blevet den mest kære deen for
mig. Og ved Allah, for mig var der intet mere forhadt land end
dit, og nu er dit land blevet det mest kære for mig.” (Der er
enighed herom).
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4. Kærlighed og had for Allahs skyld
Kærlighed for Allahs skyld betyder at du elsker tjeneren for Allahs
skyld, dvs. pga. dennes iman (dvs. erkendelse af Islams sandhed) og
lydighed. At hade for Hans (swt) skyld betyder at du hader tjeneren pga.
dennes kufr (dvs. hedenskab) og ulydighed. Dette skyldes at ordet ’Fi’
(dvs. for) står her som begrundelses artikel, på samme måde som i
Allahs (swt) tale:

﴾ ﴿ ﹶﻓ ﹶﺬِﻟﻜﹸ ﱠﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹸﻟ ْﻤُﺘﱠﻨﻨﹺﻲ ﻓِﻴ ِﻪ
“Denne er det, I har dadlet mig for” (OQM. Yusuf 12: 32)
Det vil sige pga. denne. Og ligesådan i Hans (swt) tale:

﴾ ﻀﱡﺘ ْﻢ
ْ ﺴﻜﹸ ْﻢ ﻓِﻲ ﻣَﺂ ﺃﹶﻓ
﴿ ﹶﻟ َﻤ ﱠ
“For det, I hengav jer voldsomt til, ville I rammes”
(OQM. Al-Nur 24: 14)
På samme måde som hans (saaws) tale:
.«ﺖ ﹺﺇ ْﻣ َﺮﹶﺃﺓﹲ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ ﻓِﻲ ِﻫ ﱠﺮ ٍﺓ
ْ » َﺩ َﺧ ﹶﻠ
“En kvinde kom ind i ilden for en kat”. Det vil sige pga. af den.
Der er en mægtig belønning for kærligheden til de lydige troende;
beviserne herfor er som følger:
• Abu Hurairas hadith, som der er enighed om, hvori Profeten (saaws)
sagde:
 َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ،ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟﻞﱠ
ِ ﺸﹶﺄ ﻓِﻲ ِﻋﺒَﺎ َﺩ ِﺓ ﺍ
َ ﺏ َﻧ
 َﻭﺷَﺎ ﱞ، ﹺﺇﻣَﺎﻡٌ ﻋَﺎ ِﺩﻝﹲ:ُ» َﺳ ْﺒ َﻌﺔﹲ ﻳُ ِﻈ ﱡﻠﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻲ ِﻇ ﱢﻠ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻟﹶﺎ ِﻇ ﱠﻞ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻇ ﱡﻠﻪ
ﺐ
ﺼ ﹴ
ِ ﺕ َﻣ ْﻨ
ُ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺩ َﻋ ْﺘ ُﻪ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃﺓﹲ ﺫﹶﺍ، ﺍ ْﺟَﺘ َﻤﻌَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭَﺗ ﹶﻔ ﱠﺮﻗﹶﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ، َﻭ َﺭ ُﺟﻠﹶﺎ ِﻥ َﺗﺤَﺎﺑﱠﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﹶﻗ ﹾﻠﺒُﻪُ ُﻣ َﻌ ﱠﻠﻖٌ ﹺﺑﺎﹾﻟ َﻤﺴَﺎ ﹺﺟ ِﺪ
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 َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ، َﺣﺘﱠﻰ ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻌ ﹶﻠ َﻢ ِﺷﻤَﺎﹸﻟ ُﻪ ﻣَﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔﻖُ َﻳﻤِﻴُﻨ ُﻪ،ﺼ َﺪ ﹶﻗ ٍﺔ ﹶﻓﹶﺄ ْﺧﻔﹶﺎﻫَﺎ
َ ﻕ ﹺﺑ
َ ﺼ ﱠﺪ
َ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺗ،ﻑ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ
ُ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃﺧَﺎ،َﻭ َﺟﻤَﺎ ﹴﻝ
.«ﺖ َﻋ ْﻴﻨَﺎ ُﻩ
ْ ﺿ
َ  ﹶﻓﻔﹶﺎ،ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﺧَﺎِﻟﻴًﺎ
“Der er syv, som Allah overskygger med Sin skygge, den dag, der
ingen skygge er foruden Hans: En retfærdig imam, en ung mand,
der er vokset op med tilbedelse af Allah, den Stærke, den
Almægtige, en mand, hvis hjerte er knyttet til moskéerne, to
mænd der elsker hinanden for Allahs skyld, hvor de samles herfor
og skilles (i denne tilstand), en mand, som en kvinde med en høj
stilling og (megen) skønhed, fristede, hvorefter han sagde: Jeg
frygter Allah, og en mand som gav sadaqa ud i skjul således, at
hans venstre hånd ikke vidste, hvad hans højre hånd gav ud, samt
en mand, der ihukom Allah alene, hvorefter hans øjne blev fyldt
med tårer”.
• Abu Hurairas hadith hos Muslim, hvori han sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺠﻠﹶﺎﻟِﻲ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﺃﹸ ِﻇ ﱡﻠﻬُ ْﻢ ﻓِﻲ ِﻇﻠﱢﻲ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻟﹶﺎ ِﻇ ﱠﻞ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻇﻠﱢﻲ؟
َ  ﹶﺃْﻳ َﻦ ﺍﹾﻟﻤَُﺘﺤَﺎﺑﱡﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ:»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
“Allah, den Ophøjede, siger på Opstandelsesdagen: Hvor er dem,
der elsker hinanden for Min Majestæts skyld i dag, (således at)
Jeg overskygger dem med Min skygge, den dag hvor der ingen
skygge er foruden Min?”.
• Abu Hurairas hadith hos Muslim, hvori han sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 ﹶﺃ َﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃﺩُﱡﻟﻜﹸ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹺﺇﺫﹶﺍ، َﻭﻟﹶﺎ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ َﺣﺘﱠﻰ َﺗﺤَﺎﺑﱡﻮﺍ،ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﺣﺘﱠﻰ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ
َ  ﻟﹶﺎ َﺗ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ،»ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ
.«ﺴﻠﹶﺎ َﻡ َﺑ ْﻴَﻨ ﹸﻜ ْﻢ
 ﹶﺃ ﹾﻓﺸُﻮﺍ ﺍﻟ ﱠ،ﹶﻓ َﻌ ﹾﻠُﺘﻤُﻮ ُﻩ َﺗﺤَﺎَﺑ ْﺒُﺘ ْﻢ
“Ved Den, i Hvis hånd min sjæl ligger, I vil ikke komme ind i
Paradiset førend I har iman, og I vil ikke have iman førend I
elsker hinanden. Skal jeg ikke henvise jer til noget, som hvis I
gjorde det, så ville I elske hinanden: Spred hilsen indbyrdes”.
Vinklen på bevisførelsen i hans (saaws) udtalelse er: ”Og I vil ikke
have iman førend I elsker hinanden”, hvilket tyder på den mægtige
belønning for indbyrdes kærlighed for Allahs skyld.
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• Hadith’en via Anas hos al-Bukhari, hvori han sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« ... ﺤﱡﺒﻪُ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ِ ُﺐ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ َﺀ ﻟﹶﺎ ﻳ
ﺤ ﱠ
ِ ﺠﺪُ ﹶﺃ َﺣﺪٌ َﺣﻠﹶﺎ َﻭ ﹶﺓ ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ِﻥ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ
»ﻟﹶﺎ َﻳ ﹺ
“Ingen finder imans sødme førend han elsker personen, hvor han
elsker ham udelukkende Allahs skyld …”.
• Hadith’en via Mu’adh hos al-Tirmidhi, der karakteriserede den som
sahih og hasan (dvs. god), hvori han sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige:
.«ﺸ َﻬﺪَﺍ ُﺀ
 َﻳ ْﻐﹺﺒﻄﹸﻬُ ْﻢ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﻴﱡﻮ ﹶﻥ ﻭَﺍﻟ ﱡ، ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻣﻨَﺎﹺﺑﺮُ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮ ﹴﺭ، ﺍﹾﻟﻤَُﺘﺤَﺎﺑﱡﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ َﺟﻠﹶﺎﻟِﻲ:»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ
“Allah, den Stærke, den Almægtige, sagde: Dem, der elsker
hinanden for Min Majestæts skyld, har tribuner af lys, og profeter
og martyrer vil beundre dem”. Profeternes og martyrernes beundring
af dem er et udtryk for deres fornemme status, dvs. at de synes godt om
deres status, og ikke at de håber at få samme status, da de har en bedre
status og en højere rang.
• Hadith’en via Anas hos Ahmad med en sahih beretningskæde (dvs.
isnad), hvori han sagde:
ﺴَﺘﻄِﻴ ُﻊ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹶﻞ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،ﺤﺐﱡ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹶﻞ
ِ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﺍﻟﺮﱠ ُﺟ ﹸﻞ ُﻳ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﱯ
»ﺟَﺎ َﺀ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨ ﱢ
ﺏ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ
َ ﺻﺤَﺎ
ْ  ﹶﻓﻤَﺎ َﺭﹶﺃْﻳﺖُ ﹶﺃ:ٌ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝ ﹶﺃَﻧﺲ.ﺐ
 ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ُﺀ َﻣ َﻊ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ﱠ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ،ﹶﻛ َﻌ َﻤﻠِﻪ
 ﻣَﺎ ﹶﻓ ﹺﺮﺣُﻮﺍ ﹺﺑ َﻬﺬﹶﺍ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ْﻮ ﹺﻝ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ، ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎ َﻡ،ﻂ
ﺸ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗ ﱡ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓ ﹺﺮﺣُﻮﺍ ﹺﺑ
َ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﺴَﺘﻄِﻴ ُﻊ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻧ ْﻌ َﻤ ﹶﻞ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﻟﹶﺎ َﻧ
َ ﺐ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﺤ ﱡ
ِ ﺤﻦُ ُﻧ
ْ  ﹶﻓَﻨ:ٌ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃَﻧﺲ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ
.«ﺴُﺒﻨَﺎ
ْﺤ
َ  ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹸﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻌﻪُ ﹶﻓ،ﹺﺑ َﻌ َﻤ ِﻠ ِﻪ
“En mand kom til Profeten (saaws) og sagde: O Allahs Sendebud,
en mand elsker en anden mand og formår ikke at handle i stil med hans
handling. Allahs Sendebud (saaws) sagde: Man er med den, man
elsker. Anas sagde: Jeg har aldrig nogensinde set Allahs
Sendebud (saaws)’s Sahaba blive mere glad for noget som helst –
udover Islam - end deres glæde over denne udtalelse fra Allahs
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Sendebud (saaws). Anas sagde: Vi elsker Allahs Sendebud
(saaws) og formår ikke at handle i stil med hans handling; hvis vi
så er sammen med ham (i det hinsidige), så er det nok for os”.
• Hadith’en via Abu Dharr hos Ahmad, Abu Dawud og Ibn Hibban,
hvori han sagde:
ﺖ ﻳَﺎ ﹶﺃﺑَﺎ ﹶﺫ ﱟﺭ َﻣ َﻊ َﻣ ْﻦ
َ  ﹶﺃْﻧ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺴَﺘﻄِﻴ ُﻊ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹶﻞ ﹺﺑﹶﺄ ْﻋﻤَﺎِﻟ ﹺﻬ ْﻢ
ْ ﺐ ﺍ ﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ َﻡ ﻟﹶﺎ َﻳ
ﺤ ﱡ
ِ  ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ُﻳ،ﺖ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ » ﹸﻗ ﹾﻠ
.«ﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹶﻟﻪُ ُﻳﻌِﻴ ُﺪﻫَﺎ َﻣ ﱠﺮ ﹰﺓ ﹶﺃ ْﻭ َﻣ ﱠﺮَﺗ ْﻴ ﹺﻦ
ﺖ ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ ﹸﺃ ِﺣ ﱡ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺖ
َ ﹶﺃ ْﺣَﺒ ْﺒ
“Jeg sagde: O Allahs Sendebud, manden elsker nogle folk, hvis
handlinger han ikke formår at handle i stil med. Han sagde: Du,
Abu Zarr, er sammen med dem, du elsker. Han (dvs. Abu Zarr)
sagde: Jeg sagde: Jeg elsker Allah og Hans Sendebud; han gentog
det en eller to gange”.
• Hadith’en via ’Abdullah bin Mas’ud, som der er enighed om, hvori
han sagde:
ﺐ ﹶﻗ ْﻮﻣًﺎ
ﻒ َﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﻓِﻲ َﺭﺟُ ﹴﻞ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
َ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻛ ْﻴ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ »ﺟَﺎ َﺀ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺐ
 ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ُﺀ َﻣ َﻊ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ﱠ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺤ ْﻖ ﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﻠ
“Der kom en mand til Allahs Sendebud (saaws) og sagde: O
Allahs Sendebud, hvad siger du til en mand, der elsker (nogle)
folk og ikke når dem (i deres handlinger)? Så sagde Allahs
Sendebud (saaws): Man er med dem, man elsker”.
• Hadith’en via ’Abdullah bin Mas’ud, som er berette af al-Hakim i ’alMustadrak’, om hvilken han sagde: Den har en sahih beretningskæde,
som de to (al-Bukhari og Muslim) ikke autoriserede. Ibn Mas’ud sagde:
Profeten (saaws) sagde til mig:
ﻱ ُﻋﺮَﻯ ﺍ ِﻹْﻳﻤَﺎ ِﻥ ﹶﺃ ْﻭﹶﺛﻖُ؟
 َﻫ ﹾﻞ َﺗ ْﺪﺭﹺﻱ ﹶﺃ ﱡ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺙ ِﻣﺮَﺍﺭﹴ
ﻼ ﹶ
 ﹶﺛ ﹶ:ﷲ
ِ ﻚ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ
َ  ﹶﻟﱠﺒ ْﻴ:ُ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖ،َﺴﻌُﻮﺩ
ْ ﷲ ﺑ ﹺﻦ َﻣ
َ »ﻳَﺎ َﻋ ْﺒﺪَﺍ
.« ... ﺾ ﻓِﻴ ِﻪ
 ﻭَﺍﹾﻟُﺒ ْﻐ ﹺ،ِﺐ ﻓِﻴﻪ
ﺤ ﱢ
ُ  ﺑﹺﺎﹾﻟ،ِ ﹶﺃ ْﻭﹶﺛﻖُ ﺍ ِﻹْﻳﻤَﺎ ِﻥ ﺍﹾﻟ ﹺﻮ ﹶﻻَﻳﺔﹸ ﻓِﻲ ﺍﷲ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ُﷲ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢ
ُ  ﺍ:ﺖ
ُ ﹸﻗ ﹾﻠ
“O du ’Abdullah bin Mas’ud. Jeg sagde tre gange: I din tjeneste,
o Allahs Sendebud. Da sagde han: Ved du, hvilken af imans
løkker er mest fæstnede? Så sagde jeg: Allah og Hans Sendebud
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ved bedst. Han sagde: Den mest fæstnede iman er loyalitet for
Allahs skyld gennem at elske for Hans skyld og hade for Hans
skyld …”.
• Hadith’en via ’Umar bin al-Khattab, som er berettet af Ibn ’AbdelBarr i (sit værk) ’al-Tamhid’, hvori han sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
ﷲ
ِ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﺸ َﻬﺪَﺍ ُﺀ ﹺﺑ َﻤﻜﹶﺎﹺﻧ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ
ﷲ ِﻋﺒَﺎﺩٌ ﹶﻻ ﹺﺑﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ َﺀ َﻭﻟﹶﺎ ُﺷ َﻬﺪَﺍ َﺀ َﻳ ْﻐﹺﺒﻄﹸﻬُ ْﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻟ ﱡ
ِ»
، َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍ ﹶﻝ َﻳَﺘﻌَﺎ ﹶﻃ ْﻮَﻧﻬَﺎ،ْ ﹶﻻ ﹶﺃ ْﺭﺣَﺎ َﻡ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬﻢ،ِﺡ ﺍﷲ
 ﹶﻗ ْﻮﻡٌ َﺗﺤَﺎﺑﱡﻮﺍ ﹺﺑ َﺮ ْﻭ ﹺ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ْﺤﱡﺒ ُﻬﻢ
ِ َﻣ ْﻦ ُﻫﻢْ؟ َﻭﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋﻤَﺎﹸﻟ ُﻬﻢْ؟ ﹶﻟ َﻌ ﱠﻠﻨَﺎ ُﻧ
ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺣ ﹺﺰ ﹶﻥ
ْ  َﻭ ﹶﻻ َﻳ،ُﻑ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ
َ  ﹶﻻ َﻳﺨَﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺧَﺎ، َﻭﹺﺇﱠﻧﻬُ ْﻢ ﹶﻟ َﻌﻠﹶﻰ َﻣﻨَﺎﹺﺑ َﺮ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮﺭﹴ،ٌﷲ ﹶﺇ ﱠﻥ ُﻭﺟُﻮ َﻫ ُﻬ ْﻢ ﻧُﻮﺭ
ِ ﻭَﺍ
.« ( ﻥ
ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶ
ْ ُﻫ ْﻢ َﻳ

ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ
ٌ ﷲ ﹶﻻ َﺧ ْﻮ
ِ  ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ )ﺃﹶﻵ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺂ َﺀ ﺍ،ُﺍﻟﻨﱠﺎﺱ

“Allah har tjenere, der hverken er profeter eller martyrer, og som
profeter og martyrer vil beundre for deres status hos Allah, den
Stærke, den Almægtige. De sagde: Hvem er de, o Allahs
Sendebud? Og hvad er deres handlinger? Måske kommer vi til at
elske dem. Han sagde: Et folk, som elskede hinanden for Allahs
barmhjertighed, uden indbyrdes slægtskabsbånd og ingen
ejendom, de indbyrdes handlede med. Ved Allah, deres ansigter
er lys, og de befinder sig sandelig på tribuner af lys; de lider ingen
frygt, når menneskene frygter, og ej heller sørger de, når
menneskene sørger, derpå reciterede han (Allahs tale):

﴾ ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶﻥ
ْ ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ ُﻫ ْﻢ َﻳ
ٌ ﷲ ﹶﻻ َﺧ ْﻮ
ِ ﴿ ﺃﹶﻵ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺂ َﺀ ﺍ
“Over Allahs awliya’ skal der sandelig ikke komme frygt, og de skal ikke sørge”
(OQM. Junus 10: 62)
• Hadith’en via Mu’adh bin Anas al-Jihani, hvori der står at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ُ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﺍ ْﺳَﺘ ﹾﻜ َﻤ ﹶﻞ ﹺﺇﳝَﺎَﻧﻪ،ﺢ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ ﹶﻜ،ﺾ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ  َﻭﹶﺃْﺑ َﻐ،ﺐ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻭﹶﺃ َﺣ ﱠ، َﻭ َﻣَﻨ َﻊ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ،» َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﻰ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Den, der giver for Allahs skyld og forbyder for Allahs skyld, samt
elsker for Allahs skyld og hader for Allahs skyld, og gifter sig for
Allahs skyld, har fuldkommengjort sin iman”. Abu Isa sagde: Den
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er en hasan hadith. Al-Hakim autoriserede den også i ’al-Mustadrak’ og
sagde: Dens beretningskæde er sahih, men de to (al-Bukhari og Muslim)
har ikke autoriseret den. Ligeledes har Abu Dawud autoriseret den
gennem Abu Imamas hadith, hvori han ikke nævnte “og gifter sig for
Allahs skyld”.
Det er anbefalet for den, der elsker sin bror for Allahs skyld, at
fortælle ham og underrette ham om sin kærlighed til ham grundet det,
som Abu Dawud og al-Tirmidhi berettede, og om hvilken han sagde:
Den er en hasan hadith. De berettede via al-Miqdad bin Ma’d Yakriba at
Profeten (saaws) sagde:
.«ُﺤﱡﺒﻪ
ِ ُﺨﹺﺒ ْﺮ ُﻩ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﻳ
ْ ﺐ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﹶﻓ ﹾﻠُﻴ
»ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
“Hvis en mand elsker sin bror, så lad ham fortælle ham at han
elsker ham”.
Også pga. det, som Abu Dawud berettede gennem en sahih
beretningskæde via Anas, som sagde:
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺐ َﻫﺬﹶﺍ
 ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﻟﺄﹸ ِﺣ ﱡ: ﹶﻓ َﻤ ﱠﺮ ﹺﺑ ِﻪ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ  ﹺﺇﻧﱢﻲ ﺃﹸ ِﺣﱡﺒ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ُﺤ ﹶﻘﻪ
ِ  ﹶﻓ ﹶﻠ، ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ْﻋ ِﻠ ْﻤ ُﻪ، ﻟﹶﺎ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠ ْﻤَﺘﻪُ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.«ُﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ ْﺣَﺒ ْﺒَﺘﻨﹺﻲ ﹶﻟﻪ
َ ﹶﺃ َﺣﱠﺒ
“At der hos Profeten (saaws) var en mand, som, idet en (anden)
mand passerede ham, sagde: O Allahs Sendebud, jeg elsker
denne mand. Så sagde Profeten (saaws) til ham: Har du fortalt
ham det? Han sagde: Nej. Han (dvs. Profeten) sagde: Fortæl ham
det. Så fulgte han efter ham og sagde: Jeg elsker dig for Allahs
skyld. Dér sagde han: Må Den, du elsker mig for, elske dig”.
Ligeledes grundet det, som al-Bazzar berettede med en hasan
beretningskæde via ’Abdullah bin ’Amru, som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ﺤ َﻖ
ِ  ﺃﹸﹾﻟ.ﺐ ﹶﺃ ْﺭ ﹶﻓﻊُ َﻣ ْﻨ ﹺﺰﹶﻟ ﹰﺔ ِﻣ َﻦ ﺍﻵﺧَﺮ
ﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
َ ﻼ ﺍﹾﻟ
 ﹶﻓ َﺪ َﺧ ﹶ،ِﻚ ﷲ
َ  ﹺﺇﻧﱢﻲ ﺃﹸ ِﺣﱡﺒ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ِﻼ ﷲ
ﺐ َﺭﺟُ ﹰ
» َﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
.«ﷲ
ِ ﺐ
ﺑﹺﺎﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
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“Den, der elsker en mand for Allahs skyld, og siger (til ham): Jeg
elsker dig for Allahs skyld, og de begge kommer i Paradiset, så vil
den, der elskede, have en højere status end den anden, idet (den
anden) vil blive ført sammen med den, der elskede for Allahs
skyld.”
Den bedste af de to elskende fæller er den, der elsker sin fælle mest,
grundet beretningen hos Ibn ’Abdel-Barr ’al-Tamhid’, al-Hakim i ’alMustadrak’ og Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling), hvor Anas
sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﻀ ﹸﻠ ُﻬﻤَﺎ ﹶﺃ َﺷ ﱠﺪ ُﻫﻤَﺎ ﺣُّﺒﹰﺎ ِﻟﺼَﺎ ِﺣﹺﺒ ِﻪ
َ  ﹺﺇ ﱠﻻ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻓ،ﷲ ﹶﻗﻂﱡ
ِ ﻼ ِﻥ ﻓِﻲ ﺍ
ﺏ َﺭﺟُ ﹶ
»ﻣَﺎ َﺗﺤَﺎ ﱠ
“Når som helst to mænd elsker hinanden udelukkende for Allahs
skyld, vil den bedste af dem være den, der elsker sin fælle mest”.
Det er også anbefalet for personen at lave dua’ for sin bror i hans
fravær grundet det som Muslim berettede via Umm al-Darda’, som
sagde: Min herre fortalte mig at han hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﻚ ﹺﺑ ِﻤ ﹾﺜ ﹴﻞ
َ  َﻭﹶﻟ،ﲔ
َ  ﺁ ِﻣ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶﻠﻚُ ﺍﹾﻟﻤُ َﻮ ﱠﻛﻞﹸ ﹺﺑ ِﻪ،ﺐ
» َﻣ ْﻦ َﺩﻋَﺎ ِﻟﹶﺄﺧِﻴ ِﻪ ﹺﺑ ﹶﻈ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ ﹺ
“Den, der laver dua’ for sin bror i hans fravær, så vil englen, der er
pålagt bevogtningen af ham, sige: Ameen (O Allah tag imod), og
det samme for dig”. Og hendes herre er Abu al-Darda’, og hermed
mener hun sin mand af respekt for ham. Den er ligeledes berettet af
Ahmad gennem en sahih beretningskæde via Umm al-Darda’ og af
Muslim. Hos Muslim er hadith’ens ordlyd som følger: (Det blev berettet)
via Safwan bin ’Abdullah bin Safwan, hvis hustru var al-Darda’, at han
sagde: Jeg ankom til Sham (Levanten) og tog til Abu al-Darda’ i hans
hjem, hvor jeg ikke fandt ham, men fandt Umm al-Darda’. Hun sagde:
Skal du til hajj i år? Jeg sagde: Ja. Da sagde hun: Lav dua’ for vores
bedste, da Profeten (saaws) plejede at sige:
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺨ ْﻴ ﹴﺮ
َ  ﹸﻛ ﱠﻠﻤَﺎ َﺩﻋَﺎ ِﻟﹶﺄﺧِﻴ ِﻪ ﹺﺑ، ِﻋ ْﻨ َﺪ َﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ َﻣ ﹶﻠﻚٌ ُﻣ َﻮ ﱠﻛﻞﹲ،ﺴَﺘﺠَﺎَﺑﺔﹲ
ْ ﺐ ُﻣ
ﺴ ِﻠ ﹺﻢ ِﻟﹶﺄﺧِﻴ ِﻪ ﹺﺑ ﹶﻈ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ ﹺ
ْ ُ» َﺩ ْﻋ َﻮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ِﺀ ﺍﹾﻟﻤ
.«ﻚ ﹺﺑ ِﻤ ﹾﺜ ﹴﻞ
َ  َﻭﹶﻟ،ﲔ
َ  ﺁ ِﻣ:ﺍﹾﻟ َﻤ ﹶﻠﻚُ ﺍﹾﻟﻤُ َﻮ ﱠﻛﻞﹸ ﹺﺑ ِﻪ
“Muslimens bøn for sin bror i hans fravær imødekommes, hvor
der over hans hoved er en vogter-engel; hver gang han laver dua’
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for sin bror om noget godt, vil englen, som er pålagt
bevogtningen af ham, sige: Ameen, og det samme for dig”. Han
sagde: Jeg gik ud til markedet, hvor jeg mødte Abu al-Darda’, der sagde
det samme til mig.
Ligeledes er det ifølge Sunnah anbefalet at man beder sin bror om at
lave dua’ for en grundet. det, som Abu Dawud og al-Tirmidhi berettede
gennem en sahih beretningskæde via ’Umar bin al-Khattab, som sagde:
Jeg bad Profeten (saaws) om tilladelse til ’umra (dvs. den mindre
pilgrimsfærd). Han tillod mig det og sagde:
.« ﻚ
َ ﺴﻨَﺎ ﻳَﺎ ﹸﺃ َﺧ ﱠﻲ ِﻣ ْﻦ ُﺩﻋَﺎِﺋ
َ »ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻨ
“Glem os ikke, min lillebror, i din dua’”. Dermed sagde han et ord,
hvor det ikke ville glæde mig at besidde hele verden i stedet for det. I en
anden beretning sagde han:
.« ﻚ
َ »ﹶﺃ ْﺷ ﹺﺮ ﹾﻛﻨَﺎ ﻳَﺎ ﹸﺃ َﺧ ﱠﻲ ﻓِﻲ ُﺩﻋَﺎِﺋ
“Lad os, min lillebror, have del i din dua’”.
Ydermere er det en del af Sunnah at man, efter at have elsket sin bror,
besøger ham, sidder med ham, vedligeholder forholdet til ham samt
ofrer sig for ham for Allahs skyld. Muslim berettede via Abu Huraira at
Profeten (saaws) sagde:
 ﹶﺃْﻳ َﻦ ُﺗﺮﹺﻳ ُﺪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹸﺃﺭﹺﻳ ُﺪ: ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶﺃﺗَﻰ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﹶﻟﻪُ َﻣ ﹶﻠﻜﹰﺎ
َ  ﹶﻓﹶﺄ ْﺭ،»ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﺯَﺍ َﺭ ﹶﺃﺧًﺎ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﹶﻗ ْﺮَﻳ ٍﺔ ﹸﺃ ْﺧﺮَﻯ
، ﹶﻏ ْﻴ َﺮ ﹶﺃﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺣَﺒ ْﺒﺘُﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ، ﻟﹶﺎ:ﻚ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹺﻧ ْﻌ َﻤ ٍﺔ َﺗ ُﺮﱡﺑﻬَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻪِ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻫ ﹾﻞ ﹶﻟ،ﹶﺃﺧًﺎ ﻟِﻲ ﻓِﻲ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺮَﻳ ِﺔ
.«ﻚ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﺃ ْﺣَﺒ ْﺒَﺘﻪُ ﻓِﻴ ِﻪ
َ  ﹺﺑﹶﺄ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃ َﺣﱠﺒ،ﻚ
َ  ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
“At en mand tog på besøg hos sin bror i anden by, så lod Allah,
Den Ophøjede, en engel vogte ham (på vejen). Da manden kom
forbi ham, sagde han: Hvor skal du hen? Manden sagde: Jeg er
på vej til min bror i denne by. Han (dvs. englen) sagde: Har du
nogen interesse hos ham, som du ønsker at varetage? Han sagde:
Nej, intet andet end at jeg elsker ham for Allahs skyld, Den
Ophøjede. Englen sagde: Jeg er Allahs budbringer til dig med
(meddelelsen) at Allah elsker dig, ligesom du elskede manden for
Hans skyld”. Med en hasan beretningskæde autoriseret af Ahmad og
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al-Hakim, der karakteriserede den for sahih, blev det berettet via Ubada
bin al-Samit om Profeten (saaws), der henviste udtalelsen til Herren,
den Stærke, den Almægtige, som sagde:
ﺖ
ْ  َﻭ َﺣ ﱠﻘ،ﲔ ِﻓ ﱠﻲ
َ ﺤﱠﺒﺘِﻲ ِﻟ ْﹾﻠ ُﻤَﺘﺒَﺎ ِﺫِﻟ
َ ﺖ َﻣ
ْ  َﻭ َﺣ ﱠﻘ،ﺤﱠﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠﻤَُﺘﺰَﺍ ﹺﻭﺭﹺﻳ َﻦ ِﻓ ﱠﻲ
َ ﺖ َﻣ
ْ  َﻭ َﺣ ﱠﻘ،ﲔ ِﻓ ﱠﻲ
َ ﺤﱠﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠ ُﻤَﺘﺤَﺎﱢﺑ
َ ﺖ َﻣ
ْ » َﺣ ﱠﻘ
.«ﲔ ِﻓ ﱠﻲ
َ ﺻ ِﻠ
ِ ﺤﱠﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠ ُﻤَﺘﻮَﺍ
َ َﻣ
“Min kærlighed tilkommer rettelig dem, der elsker hinanden for
Min skyld, og Min kærlighed tilkommer rettelig dem, der besøger
hinanden for Min skyld, og Min kærlighed tilkommer rettelig
dem, der indbyrdes konkurrerer om at ofre sig for Min skyld, og
Min kærlighed tilkommer rettelig dem, der indbyrdes
vedligeholder forholdet for Min skyld”. Malik autoriserede i ’alMuwatta’ med en sahih beretningskæde om Mu’adh at han sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﲔ ِﻓ ﱠﻲ
َ ﲔ ِﻓ ﱠﻲ ﻭَﺍﹾﻟﻤَُﺘﺰَﺍ ﹺﻭﺭﹺﻳ َﻦ ِﻓ ﱠﻲ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤَﺘﺒَﺎ ِﺫِﻟ
َﺴ
ِ ﲔ ِﻓ ﱠﻲ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤَﺘﺠَﺎِﻟ
َ ﺤﱠﺒﺘِﻲ ِﻟ ﹾﻠ ُﻤَﺘﺤَﺎﱢﺑ
َ ﺖ َﻣ
ْ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ َﻭ َﺟَﺒ
“Allah, Den Velsignede, Den Ophøjede, sagde: Min kærlighed
tilkommer pligtmæssigt dem, der elsker hinanden for Min skyld,
sidder sammen for Min skyld, besøger hinanden for Min skyld og
indbyrdes konkurrerer om at ofre sig for Min skyld”.
Al-Bukhari autoriserede følgende om A’isha, som sagde: “Siden jeg
begyndte at begribe mine forældre, har jeg set dem bekende sig til Deen
(Islam), og siden da er der ikke gået en dag, hvor Allahs Sendebud ikke
kommer til os i dagens ydertidspunkter, både morgen og aften …”.
Sendebudet (saaws) opklarer den mægtige belønning for den troende,
som elsker for sin bror, hvad han elsker for sig selv, og som, så meget
som han evner, er omhyggelig med at tilvejebringe, hvad der er godt for
ham i hans nuværende liv og hans akhira. Ifølge hadith’en, der er
(berettet) af Anas, og som der er enighed om, sagde Profeten (saaws):
.«ﺴ ِﻪ
ِ ﺐ ِﻟَﻨ ﹾﻔ
ﺤ ﱡ
ِ ﺐ ِﻟﹶﺄﺧِﻴ ِﻪ ﻣَﺎ ُﻳ
ﺤ ﱠ
ِ »ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ
“Ingen af jer vil have iman førend han elsker for sin bror, hvad
han elsker for sig selv”. ’Abdullah bin ’Amru berettede en hadith, som
er overeleveret af Ibn Khuzaima i sin ’Sahih’(hadith-samling), Ibn
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Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling) og al-Hakim i ’al-Mustadrak’, der
karakteriserede den som sahih ud fra de to Sheikers (al-Bukhari og
Muslim) betingelser. I hadith’en stod der at han sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺠﲑَﺍ ِﻥ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺧ ْﻴﺮُﻫُ ْﻢ ِﻟﺠَﺎ ﹺﺭ ِﻩ
 َﻭ َﺧ ْﻴﺮُ ﺍﹾﻟ ﹺ،ﺏ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺧ ْﻴﺮُﻫُ ْﻢ ِﻟﺼَﺎ ِﺣﹺﺒ ِﻪ
ﺻﺤَﺎ ﹺ
ْ » َﺧ ْﻴﺮُ ﺍﹾﻟﹶﺄ
“Den bedste af fællerne hos Allah er den bedste over for sin fælle,
og den bedste af naboerne hos Allah er den bedste over for sin
nabo”. Til denne kategori hører, at man beskæftiger sig med sin
broders ærinde efter bedste formåen, samt anstrenger sig for at lindre
hans bedrøvelse. Ibn ’Umar berettede følgende hadith, som der er
enighed om, og hvori der står, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺝ َﻋ ْﻦ
َ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻓ ﱠﺮ، َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺣَﺎ َﺟ ِﺔ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻲ ﺣَﺎ َﺟِﺘ ِﻪ،ُﺴ ِﻠﻤُﻪ
ْ ُﺴ ِﻠ ﹺﻢ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻈ ِﻠﻤُﻪُ َﻭﻟﹶﺎ ﻳ
ْ ُﺴ ِﻠﻢُ ﹶﺃﺧُﻮ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ُ»ﺍﹾﻟﻤ
.«ﺴ ِﻠﻤًﺎ َﺳَﺘ َﺮﻩُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ َﺳَﺘ َﺮ ُﻣ،ﺕ َﻳ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ِ ﺝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ْﻨﻪُ ﻛﹸ ْﺮَﺑ ﹰﺔ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛ ُﺮﺑَﺎ
َ ﺴ ِﻠ ﹴﻢ ﻛﹸ ْﺮَﺑ ﹰﺔ ﹶﻓ ﱠﺮ
ْ ُﻣ
“Muslimen er (den anden) muslims bror, han må hverken gøre
ham uret eller svigte ham. Allah vil forrette ærindet for den, der er
forretter sin brors ærinde. Og Allah vil lindre en af
Opstandelsesdagens bedrøvelser for den, der lindrer en
bedrøvelse for en muslim. Og Allah vil på Opstandelsesdagen
dække over den, der dækker over en muslim”. Med en hasan
beretningskæde, hvis mænd er pålidelige, autoriserede al-Tabarani
følgende hadith via Zaid bin Thabit om Allahs Sendebud (saaws), som
sagde:
.«ﷲ ﻓِﻲ ﺣَﺎ َﺟ ِﺔ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ ِﺪ ﻣَﺎ ﺩَﺍ َﻡ ﻓِﻲ ﺣَﺎ َﺟ ِﺔ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ
َُ » ﹶﻻ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ﺍ
“Allah vil fortsat forrette tjenerens ærinde, så længe han forretter
sin brors ærinde”.
Desuden er det mandub (anbefalet) at han møder ham med det, han kan
lide, for dermed at gøre ham glad, hvilket skyldes Anas’ hadith, som alTabarani berettede i (al-Jamie’) ’al-Saghir’ (hadith-samling) med en hasan
beretningskæde, hvori han sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ُ  َﺳ ﱠﺮ ُﻩ ﺍ،َﺴ ّﺮﻩُ ﹺﺑ ﹶﺬِﻟﻚ
ِ ُﺐ ِﻟﻴ
ّ ﺤ
ِ ﺴ ِﻠ َﻢ ﹺﺑﻤَﺎ ُﻳ
ْ ُ» َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ِﻘ َﻲ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﺍﹾﻟﻤ
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“Den, der møder sin muslimske bror med det, han kan lide, for at
glæde ham dermed, vil Allah, den Stærke, den Almægtige, glæde
på Opstandelsesdagen”.
Det er ligeledes mandub at man møder sin broder med et glad ansigt
pga. Muslims beretning via Abu Dharr, som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﹶﺃﺧَﺎ َﻙ ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ٍﻪ ﹶﻃ ﹾﻠ ﹴﻖ،ﻑ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ
ِ ﺤ ِﻘ َﺮ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ
ْ »ﻟﹶﺎ َﺗ
“Foragt ingen ma’ruf (god gerning); selv det, at du møder din
broder med et glad ansigt”. Og beretningen af Ahmad og alTirmidhi, der karakteriserede den som hasan og sahih, via Jabir bin
’Abdullah, som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﻍ ِﻣ ْﻦ َﺩﹾﻟ ﹺﻮ َﻙ ﻓِﻲ ﹺﺇﻧَﺎ ِﺀ
 َﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ﹾﻔ ﹺﺮ ﹶ،ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﹶﺃﺧَﺎ َﻙ ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ٍﻪ ﹶﻃ ﹾﻠ ﹴﻖ
ِ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ﻑ
ٍ » ﹸﻛ ﱡﻞ َﻣ ْﻌﺮُﻭ
.«ﻚ
َ ﹶﺃﺧِﻴ
“Enhver ma’ruf er en almisse. Og det hører med til ma’ruf at du
møder din broder med et glad ansigt, og at du hælder ud af din
kande i din brors kop”. Ydermere berettede Ahmad, Abu Dawud, alTirmidhi og al-Nasa’i med en hasan beretningskæde, samt Ibn Hibban i
sin ’Sahih’ (hadith-samling), hvori ordlyden er som følger: … Abu Jari
al-Hujaimi talte til mig, og sagde: Jeg kom til Allahs Sendebud (saaws)
og sagde: O Allahs Sendebud, vi er et beduinfolk, lær os noget, som
Allah gavner os med. Så sagde han:
ﻚ
َ ُ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ﹶﻜ ﱢﻠ َﻢ ﹶﺃﺧَﺎ َﻙ َﻭ َﻭ ْﺟﻬ،ﺴﻘِﻲ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﻍ ِﻣ ْﻦ َﺩﹾﻟ ﹺﻮ َﻙ ﻓِﻲ ﹺﺇﻧَﺎ ِﺀ ﺍﹾﻟ ُﻤ
 َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ﹾﻔ ﹺﺮ ﹶ،ﻑ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ
ِ ﺤ ِﻘ َﺮ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ
ْ »ﻟﹶﺎ َﺗ
ﻚ ﹶﻓﻠﹶﺎ
َ ﻚ ﹺﺑﻤَﺎ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻤُ ُﻪ ﻓِﻴ
َ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﺍ ْﻣ ُﺮﺅٌ َﺷَﺘ َﻤ،ﺤﱡﺒﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
ِ  َﻭﻟﹶﺎ ُﻳ، َﻭﹺﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻭﹺﺇ ْﺳﺒَﺎ ﹺﻝ ﺍﹾﻟﹺﺈﺯَﺍ ﹺﺭ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤﺨِﻴ ﹶﻠ ِﺔ،ﺴﻂﹲ
ِ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﻣُ ْﻨَﺒ
.«ُﻚ َﻭ َﻭﺑَﺎﹶﻟﻪُ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎﹶﻟﻪ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﺟ َﺮﻩُ ﹶﻟ،ﺸﺘُ ْﻤﻪُ ﹺﺑﻤَﺎ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﻓِﻴ ِﻪ
ْ َﺗ
“Foragt intet af ma’ruf, selv at du hælder ud af din kande i
koppen, som tilhører den person, der beder om (noget) at drikke;
og selv at du taler til din bror med et venligt ansigt rettet mod
ham. Og afhold dig fra sænkning af lændeklædet, da det hører
med til stoltseren, hvilket Allah ikke kan lide. Og hvis en person
bandede over dig (og nævnte) noget, han ved om dig, så band
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ikke over ham (ved at nævne) noget, du ved om ham, da hans
belønning vil tilkomme dig og (de onde) følger heraf påføres den,
der sagde det”.
Det er mandub for muslimen at give sin bror gaver grundet Abu
Hurairas hadith, som blev autoriseret af al-Bukhari i ’al-Adab al-Mufrad’,
Abu Ya’la i sin ’Musnad’ (hadith-samling), al-Nasa’i i ’al-Kina’, og Ibn
’Abdel-Barr i ’al-Tamhid’, og om hvilken al-Iraqi sagde, at dens
beretningskæde var jayyid (god), og Ibn Hajar sagde i ’al-Talkhis alHabir’, at dens beretningskæde er hasan. I hadith’en siger Abu Huraira:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«»َﺗﻬَﺎ َﺩﻭْﺍ َﺗﺤَﺎﺑﱡﻮﺍ
“Udveksl gaver, (så) vil I elske hinanden”. Ligeledes er det mandub
for ham at tage imod sin brors gave samt belønne for den grundet
hadith’en via A’isha hos al-Bukhari, hvori hun sagde:
.«ﺐ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻬَﺎ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ﹾﻘَﺒﻞﹸ ﺍﹾﻟ َﻬ ِﺪﱠﻳ ﹶﺔ َﻭُﻳﺜِﻴ
َ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Allahs Sendebud (saaws) plejede at tage imod gaven og belønne
for den”. Og hadith’en via Ibn ’Umar hos Ahmad, Abu Dawud og alNasa’i, hvori han sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 َﻭ َﻣ ْﻦ ﺁﺗَﻰ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ، َﻭ َﻣ ْﻦ ﺍ ْﺳَﺘﺠَﺎ َﺭ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓﹶﺄ ﹺﺟﲑُﻭ ُﻩ، َﻭ َﻣ ْﻦ َﺳﹶﺄﹶﻟﻜﹸ ْﻢ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓﹶﺄ ْﻋﻄﹸﻮ ُﻩ،» َﻣ ْﻦ ﺍ ْﺳَﺘ َﻌﺎ ﹶﺫ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻓﹶﺄﻋِﻴﺬﹸﻭ ُﻩ
.«ُ ﻓﹶﺎ ْﺩﻋُﻮﺍ ﹶﻟﻪُ َﺣﺘﱠﻰ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮﺍ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻗ ْﺪ ﻛﹶﺎ ﹶﻓ ﹾﺄُﺗﻤُﻮﻩ،ﺠﺪُﻭﺍ
 ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ﹺ،َُﻣ ْﻌﺮُﻭﻓﹰﺎ ﹶﻓﻜﹶﺎ ِﻓﺌﹸﻮﻩ
“Den, der søger beskyttelse ved Allah, skal I beskytte; og den, der
ved besværgelse ved Allah beder jer (om noget), skal I give (det,
han beder om). Og den, der beder om sikkerhed ved Allah, skal I
yde sikkerhed til. Og den, der gør jer en ma’ruf, skal I belønne,
og hvis I ikke finder noget (I kan belønne ham med), så lav dua’
for ham indtil I ved, at I har belønnet ham nok”. Dette gælder
brødrene imellem, og har ingen relation til borgernes gaver til
regenterne, da disse er forbudte (haram) ligesom bestikkelsen. Ydermere
hører det med til gengældelsen at man siger: ’Må Allah gengælde dig
med en rigelig belønning (jazaka-Allah-u-khiaran)’. Al-Tirmidhi
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berettede følgende beretning, om hvilken han sagde: hasan og sahih, via
’Usama bin Zaid (raa), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«» َﻣ ْﻦ ﺻُﹺﻨ َﻊ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ َﻣ ْﻌﺮُﻭﻑٌ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟﻔﹶﺎ ِﻋ ِﻠ ِﻪ َﺟﺰَﺍ َﻙ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺧ ْﻴﺮًﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﺃْﺑ ﹶﻠ ﹶﻎ ﻓِﻲ ﺍﻟﱠﺜﻨَﺎ ِﺀ
“Den, over for hvem der blev udført en ma’ruf, og som sagde til
ophavsmanden: ’Må Allah gengælde dig med en rigelig
belønning’, har overdrevet i (sin) lovprisning”.
Og lovprisningen er en taknemmelighed, dvs. belønning, især for dem,
der ikke har andet (at yde), idet Ibn Hibban berettede i sin ’Sahih’
(hadith-samling) via Jabir at Profeten (saaws) sagde:
ﺤﻠﱠﻰ ﹺﺑﺒَﺎ ِﻃ ﹴﻞ ﹶﻓﻬُ َﻮ
َ  َﻭ َﻣ ْﻦ َﺗ،ُ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻛَﺘ َﻤﻪُ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ َﺮﻩ،ُ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﺷ ﹶﻜ َﺮﻩ،َﺠ ْﺪ ﹶﻟﻪُ َﺧﻴْﺮﹰﺍ ﹺﺇ ﱠﻻ ﺍﻟﱠﺜﻨَﺎﺀ
» َﻣ ْﻦ ﺃﹸﻭِﻟ َﻲ َﻣ ْﻌﺮُﻭﻓﹰﺎ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ َﻳ ﹺ
.«ﺲ ﺛﹶﻮَﺑ ْﻲ ﺯُﻭ ﹴﺭ
ﻼﹺﺑ ﹺ
ﹶﻛ ﹶ
“Den, der får tildelt en ma’ruf, og så ikke finder nogen god
(gengældelse) andet end lovprisning, har (dermed) udtrykt
taknemmelighed herfor. Og den, der hemmeligholder den,
udtrykker kufr herfor. Og den, der pynter sig med noget
uberettiget, er som den, der iklæder sig med to falske klæder”.
Med en hasan beretningskæde berettede al-Tirmidhi via Jabir at Profeten
(saaws) sagde:
، َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻛَﺘ َﻢ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ َﺮ، ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ َﻣ ْﻦ ﹶﺃﹾﺛﻨَﻰ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﺷ ﹶﻜ َﺮ،ﺠ ْﺪ ﹶﻓ ﹾﻠُﻴ ﹾﺜ ﹺﻦ
 َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹺ،ﺠ ﹺﺰ ﹺﺑ ِﻪ
ْ » َﻣ ْﻦ ﺃﹸ ْﻋ ِﻄ َﻲ َﻋﻄﹶﺎ ًﺀ ﹶﻓ َﻮ َﺟ َﺪ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ
.«ﺲ ﹶﺛ ْﻮَﺑ ْﻲ ﺯُﻭ ﹴﺭ
 ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛﻠﹶﺎﹺﺑ ﹺ،ُﺤﻠﱠﻰ ﹺﺑﻤَﺎ ﹶﻟ ْﻢ ﻳُ ْﻌ ﹶﻄﻪ
َ َﻭ َﻣ ْﻦ َﺗ
“Den, der bliver givet en gave, og så finder noget (i sin besiddelse at

gengælde med), skal gengælde den. Ifald han ikke har (noget),
skal han rose (vedkommende), idet den, der lovpriser, udtrykker
taknemmelighed, og den, der hemmeligholder, udtrykker kufr.
Og den, der pynter sig med noget, han ikke fik tildelt, er som
den, der iklæder sig med to falske klæder”. At udtrykke kufr mod
gaven betyder hemmeligholdelse og tildækning heraf. Abu Dawud og
al-Nasa’i berettede med en sahih beretningskæde via Anas, som sagde:
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ﺴ َﻦ
َ  َﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃ ْﺣ،ﲑ
ﺴ َﻦ َﺑ ﹾﺬﻟﹰﺎ ِﻟ ﹶﻜِﺜ ﹴ
َ  ﻣَﺎ َﺭﹶﺃْﻳﻨَﺎ ﹶﻗ ْﻮﻣًﺎ ﹶﺃ ْﺣ،ﺐ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ُﺭ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄ ْﺟ ﹺﺮ ﻛﹸ ﱢﻠ ِﻪ
َ  ﹶﺫ َﻫ،»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﹾﻟﻤُﻬَﺎ ﹺﺟﺮُﻭ ﹶﻥ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺲ ُﺗ ﹾﺜﻨُﻮ ﹶﻥ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﺑ ِﻪ َﻭَﺗ ْﺪﻋُﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ ُﻬﻢْ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺑﻠﹶﻰ
َ  ﹶﺃﹶﻟ ْﻴ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، َﻭﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﻛ ﹶﻔ ْﻮﻧَﺎ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆَﻧ ﹶﺔ،ْﻣُﻮَﺍﺳَﺎ ﹰﺓ ﻓِﻲ ﹶﻗﻠِﻴ ﹴﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻢ
.«ﹶﻓﺬﹶﺍ َﻙ ﹺﺑﺬﹶﺍ َﻙ
“Immigranterne sagde: O Allahs Sendebud, Ansar har overtaget
hele belønningen; vi har ikke set et folk, der er bedre end dem til
at yde af overflod, og ej heller til at trøste i nød. De har sparet os
for (hele) forsyningsbyrden. Han sagde: Roser I dem ikke for det
og laver dua’ til dem? De sagde: Jo. Han sagde: Det ene for det
andet”. Ydermere bør man vise taknemmelighed for småting, ligesom
man takker for de betydelige ting, samt takke de folk, som yder en
noget godt, idet ’Abdullah bin Ahmad berettede i sin (hadith-samling)
’al-Zawa’id’, med en hasan beretningskæde via al-Nu’man bin Bashir,
som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ٌﺙ ﹺﺑﹺﻨ ْﻌ َﻤ ِﺔ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﺷ ﹾﻜﺮ
ﺤ ﱡﺪ ﹸ
َ  َﻭﺍﻟﱠﺘ،ﺸ ﹸﻜ ْﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ
ْ ﺱ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
َ ﺸ ﹸﻜ ْﺮ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ،ﲑ
َ ﺸ ﹸﻜ ْﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜِﺜ
ْ ﺸ ﹸﻜ ْﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻠِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
ْ » َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
.«ٌﺠﻤَﺎ َﻋ ﹸﺔ َﺭ ْﺣ َﻤﺔﹲ ﻭَﺍﹾﻟﻔﹸ ْﺮ ﹶﻗﺔﹸ َﻋﺬﹶﺍﺏ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ٌَﻭَﺗ ْﺮ ﹸﻛﻬَﺎ ﹸﻛ ﹾﻔﺮ
“Den, der ikke takker for småting, vil ikke takke for de betydelige
ting, og den, der ikke takker menneskene, vil ikke takke Allah.
Omtalen af Allahs gave er taknemmelighed, og undladelse heraf
er kufr (dvs. benægtelse), og fællesskabet er barmhjertighed, og
splittelse er pinsel”.
Det hører med til Sunnah at gå i forbøn for sin bror i en godgørende
velgerning eller i lempelsen for en insolvent skyldner, idet al-Bukhari
berettede via Abu Musa, som sagde: Når en bedende nødlidende kom
til Allahs Sendebud (saaws), plejede han at sige:
.«ﷲ َﻋﻠﹶﻰ ِﻟﺴَﺎ ِﻥ َﻧﹺﺒﱠﻴ ِﻪ ﻣَﺎ ﺷَﺎ َﺀ
ُ ﺾﺍ
»ﺍ ْﺷ ﹶﻔﻌُﻮﺍ ﹶﻓ ﹾﻠﺘُ ْﺆ َﺟﺮُﻭﺍ َﻭَﻳ ﹾﻘ ﹺ
“Gå i forbøn, så I belønnes, og (da) vil Allah gennem Sin Profets
tunge afgøre, hvad Han vil”. Det skyldes også Muslims beretning via
Ibn ’Umar at Profeten (saaws) sagde:
ﻁ َﻳ ْﻮ َﻡ
ِ ﺼﺮَﺍ
ﲔ ﻋَﻠﻰ ﹺﺇﺟَﺎ َﺯ ِﺓ ﺍﻟ ﱢ
َ ﲑ ﺃﹸ ِﻋ
ﺴﹴ
ِ ﲑ َﻋ
ﺴﹺ
ِ ﺴﻠِﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺫِﻱ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ِﻟ َﻤ ْﻨ ﹶﻔ َﻌ ِﺔ ﹺﺑ ﱟﺮ ﹶﺃ ْﻭ َﺗ ْﻴ
ْ ﺻ ﹶﻠ ﹰﺔ ِﻟَﹶﺄﺧِﻴ ِﻪ ﺍ ﹸﳌ
ْ » َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻭ
.«ﺾ ﺍ َﻷ ﹾﻗﺪَﺍ ﹺﻡ
َﺩ ْﺣ ﹺ
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“Den, der (optræder) som bindeled for sin muslimske bror hos en
magthavende, for en godgørende velgerning eller i lempelsen for
en insolvent skyldner, vil undsættes til at gå igennem Passagen
den dag, hvor fødderne glider”.
Det er ligeledes mandub for muslimen at værge sin brors ære under hans
fravær grundet det al-Tirmidhi berettede via Abu al-Darda’, og om
hvilken han sagde: Denne er en hasan hadith, hvori Profeten (saaws)
sagde:
.«ﺽ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ َﺭ ﱠﺩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ْﻦ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
» َﻣ ْﻦ َﺭ ﱠﺩ َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﺮ ﹺ
“For den, der tilbageviser (beskyldninger mod) sin broders ære,
vil Allah tilbagevise ilden væk fra hans ansigt på
Opstandelsesdagen”. Denne hadith af Abu al-Darda’ blev autoriseret
af Ahmad med en hasan beretningskæde, og det samme sagde alHaithami. Ishaq bin Rahawih berettede via Asma’ bint Yazid, som
sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌِﺘ ﹶﻘﻪُ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
ِ ﺐ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺣ ﹼﻘﹰﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ
ﺽ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ﹺﺑ ﹶﻈ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ ﹺ
ﺏ َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﺮ ﹺ
» َﻣ ْﻦ ﹶﺫ ﱠ
“For den, der værger sin brors ære under hans fravær, er det
pligtmæssigt for Allah at frigive ham fra ilden”. Al-Quda’i
autoriserede følgende i ’Musnad al-Shihab’ via Anas, som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﷲ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﻭَﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ
ُ ﺼ َﺮﻩُ ﺍ
َ ﺐ َﻧ
ﺼ َﺮ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﹺﺑ ﹶﻈ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﻴ ﹺ
َ » َﻣ ْﻦ َﻧ
“Den, der støtter sin bror i hans fravær, vil Allah støtte i (denne)
verden og i al-’akhirah”. Al-Quda’i autoriserede den også fra Umran
bin Husain med tilføjelsen:
.«ُﺼ َﺮﻩ
ْ ﺴَﺘﻄِﻴ ُﻊ َﻧ
ْ » َﻭﻫُ َﻮ َﻳ
“Når han har kunnen til at støtte ham”. Det skyldes også Abu
Dawuds og al-Bukharis beretning i ’al-Adab al-Mufrad’, om hvilken Al-
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Zain al-Iraqi sagde: Dens beretningskæde er hasan, via Abu Huraira,
som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺿ ْﻴ َﻌَﺘﻪُ َﻭَﻳﺤُﻮ ﹸﻃ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﻭﺭَﺍِﺋ ِﻪ
َ ﻒ َﻋ ْﻨ ُﻪ
 َﻳ ﹸﻜ ﱡ،ُ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴﺚﹸ ﹶﻟ ِﻘَﻴﻪ، ﻭَﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﹶﺃﺧُﻮ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ،»ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦُ ِﻣﺮْﺁ ﹸﺓ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ
“Den troende er den (anden) troendes spejl, og den troende er
den (anden) troendes bror; hvor end han træffer ham, afværger
han hans ejendomsfortabelse og værner ham bagfra”.
På samme måde gjorde Allah (swt) det til wajib, at muslimen godtager
sin broders undskyldning, bevarer hans hemmelighed samt rådgiver
ham:
Godtagelsen af hans undskyldning, grundet Ibn Majahs beretning,
der ifølge udtalelsen fra al-Mundhiri har to gode beretningskæder, hvor
Jawdan sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.« ﺲ
ﺐ َﻣ ﹾﻜ ﹴ
 ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ﹾﺜﻞﹸ َﺧﻄِﻴﹶﺌ ِﺔ ﺻَﺎ ِﺣ ﹺ،» َﻣ ْﻦ ﺍ ْﻋَﺘ ﹶﺬ َﺭ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ ﹺﺑ َﻤ ْﻌ ِﺬ َﺭ ٍﺓ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ َﻳ ﹾﻘَﺒ ﹾﻠﻬَﺎ
“Den, der undskylder over for sin bror med en undskyldning, som
han ikke accepterer, vil tillægges en synd ligesom tolderens”.
Bevarelsen af hans hemmelighed, grundet beretningen af Abu
Dawud og al-Tirmidhi med en hasan beretningskæde, via Jabir at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺖ ﹶﻓﻬُ َﻮ ﹶﺃﻣَﺎَﻧﺔﹲ
َ ﺚ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍﹾﻟَﺘ ﹶﻔ
ٍ ﺤﺪِﻳ
َ ﻼ ﹺﺑ
ﺙ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﺭﺟُ ﹰ
»ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺣ ﱠﺪ ﹶ
“Hvis en mand talte til en (anden) mand om noget og vendte sig
om, så er det en betroelse (amana)”. Betroelsen er wajib at bevare, og
forsømmelsen heraf er forræderi. Ydermere tyder hadith’en på
bevarelsen af sin broders hemmelighed, selv hvis han ikke kræver det
udtrykkeligt,
men
det
forekommer
gennem
situationens
omstændigheder, såsom at han taler til sin bror om noget, mens han
vender sig om i frygt for at andre skal overhøre samtalen. Det står klart,
at dette af selvfølgelighed gør sig gældende, ifald han eksplicit beder
ham om at bevare hans hemmelighed. Imidlertid gælder ovennævnte i
tilfælde af, at det omtalte ikke indebærer en almen skade relateret til en
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af Allahs rettigheder. I så fald må samtalepartneren rådgive ham og
forbyde ham det, og han har ligeledes lov til at vidne før han bliver bedt
om at vidne, som det forekom i hadith’en:
.«ﺸ َﻬ َﺪ
ْ ﺴَﺘ
ْ ُﺸ َﻬﺪُ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ
ْ  ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ،ِﺸﻬُﻮﺩ
ﲑ ﺍﻟ ﱡ
ﺨﹺ
َ »ﺃ ﹶﻻ ﺃﹸَﻧﱠﺒﺌﹸﻜﹸ ْﻢ ﹺﺑ
“Skal jeg ikke meddele jer om den bedste af vidnerne? Han er
den, der vidner før han bliver bedt om at vidne”. Autoriseret af
Muslim.
At rådgive ham, grundet hadith’en via Jarir bin ’Abdullah, som der er
enighed om, hvori han sagde:
.«ﺴ ِﻠ ﹴﻢ
ْ ُﺢ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﻣ
ﺼﹺ
ْ ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ َﻭﺇﹺﻳﺘَﺎ ِﺀ ﺍﻟ ﱠﺰﻛﹶﺎ ِﺓ ﻭَﺍﻟﱡﻨ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﹺﺇﻗﹶﺎ ﹺﻡ ﺍﻟ ﱠ
َ »ﺑَﺎَﻳ ْﻌﺖُ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Jeg gav bai’ah (lydighedsløfte) til Allahs Sendebud (saaws) om
udførelsen af salah, given ud af zakah samt rådgivning til enhver
muslim”. Og hadith’en hos Muslim, som er overleveret via Tamim bin
Aws al-Dari, hvori Profeten (saaws) sagde:
.«ﲔ َﻭﻋَﺎ ﱠﻣِﺘ ﹺﻬ ْﻢ
َ ﺴ ِﻠ ِﻤ
ْ ُ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭِﻟ ِﻜﺘَﺎﹺﺑ ِﻪ َﻭِﻟ َﺮﺳُﻮِﻟ ِﻪ َﻭِﻟﹶﺄِﺋ ﱠﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟﻤ: ِﻟ َﻤ ْﻦ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﹸﻗ ﹾﻠﻨَﺎ،ُ »ﺍﻟﺪﱢﻳ ُﻦ ﺍﻟﱠﻨﺼِﻴﺤَﺔ
“(Islams) Deen består i råd. Vi sagde: Til hvem? Han sagde: For
Allah(s skyld), Hans Bog, Hans Sendebud og til muslimernes
imamer (ledere) og offentlighed”. Al-Khattabi sagde: “Hadith’ens
betydning er, at Deens søjle og grundpille er rådet, såsom hans tale: Hajj
er arafa, dvs. dens søjle og størstedelen af den er arafa”. Ligeledes
klargjorde Allahs Sendebud (saaws) muslimens ret over for den anden
muslim og den mægtige belønning heri. Muslim autoriserede via Abu
Huraira at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺩﻋَﺎ َﻙ،ﺴ ﱢﻠ ْﻢ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘِﻴَﺘ ُﻪ ﹶﻓ: ﻣَﺎ ُﻫ ﱠﻦ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﻗِﻴ ﹶﻞ،ﺖ
ﺴ ِﻠ ﹺﻢ ِﺳ ﱞ
ْ ُﺴ ِﻠ ﹺﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ُ» َﺣ ﱡﻖ ﺍﹾﻟﻤ
.«ُﺕ ﻓﹶﺎﱠﺗﹺﺒ ْﻌﻪ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﻣَﺎ،ﺽ ﹶﻓ ُﻌ ْﺪ ُﻩ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﻣ ﹺﺮ،ﺸ ﱢﻤ ْﺘ ُﻪ
َ ﺤ ِﻤ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻓ
َ ﺲ ﹶﻓ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﻋ ﹶﻄ،ُﺢ ﹶﻟﻪ
ْﺼ
َ ﻚ ﻓﹶﺎْﻧ
َ ﺤ
َﺼ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻨ،ُﹶﻓﹶﺄ ﹺﺟ ْﺒﻪ
“Muslimens rettigheder over for en (anden) muslim er seks. Der
blev sagt: Hvad er de, o Allahs Sendebud? Han sagde: Når du
møder ham, så hils på ham, og når han inviterer dig, så tag imod
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(invitationen), og når han rådspørger dig, så rådgiv ham, og når
han nyser, så sig ’må Allah være dig nådig’ til ham, og når han
bliver syg, så besøg ham, og når han dør, så følg ham (i
begravelsesmarchen)”.
Med hensyn til had for Allahs skyld, forbød Allah (swt) kærlighed til de
vantro, hyklerne og oprørerne (fussaq, fl. af fasiq), idet Han (swt) sagde:

ﺨﺬﹸﻭﺍ َﻋ ُﺪﻭﱢﻱ َﻭ َﻋﺪُﻭﱠﻛﹸ ْﻢ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺂ َﺀ ُﺗ ﹾﻠﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ َﻮ ﱠﺩ ِﺓ َﻭﹶﻗ ْﺪ
ِ ﴿ ﻳَﺂ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﻻ َﺗﱠﺘ

 ﹺﺇ ﹾﻥ،ْﷲ َﺭﱢﺑ ﹸﻜﻢ
ِ ﺨ ﹺﺮﺟُﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹶﻝ َﻭﹺﺇﻳﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ ﺑﹺﺎ
ْ  ُﻳ،ﺤﻖﱢ
َ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ ﹺﺑﻤَﺎ ﺟَﺂ َﺀ ﹸﻛ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ
ﺴﺮﱡﻭ ﹶﻥ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ َﻮ ﱠﺩ ِﺓ ﻭَﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ْﻋﹶﻠﻢُ ﹺﺑﻤَﺂ
ِ  ُﺗ،ﹸﻛْﻨﺘُﻢ َﺧ َﺮ ْﺟُﺘ ْﻢ ﹺﺟﻬَﺎﺩﹰﺍ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴﻠِﻲ ﻭَﺍْﺑِﺘﻐَﺂ َﺀ َﻣ ْﺮﺿَﺎﺗِﻲ

﴾ ﺴﺒﹺﻴ ﹺﻞ
ﺿﻞﱠ َﺳﻮَﺁ َﺀ ﺍﻟ ﱠ
َ  َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳ ﹾﻔ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ِﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ،ْﹶﺃ ْﺧ ﹶﻔْﻴُﺘ ْﻢ َﻭﻣَﺂ ﹶﺃ ْﻋﹶﻠْﻨُﺘﻢ
“O I som har iman, tag ikke Min og jeres fjende som awliya’ (allierede), idet I
sender (budskaber) til dem i kærlighed, når de allerede har erklæret kufr på den
sandhed, som er kommet til jer, (hvor) de uddrev Sendebudet og jer selv, fordi I
havde iman på Allah, jeres Herre, hvis I (da) er draget ud til jihad for Min skyld
og for Mit Velbehag. I sender hemmelige (budskaber) til dem af kærlighed og Jeg
ved, hvad I skjuler, og hvad I udviser. Og den af jer, der gør det, er visselig faret vild
fra den rette vej” (OQM. Al-Mumtahinah 60: 1)
Ligeledes Hans (swt) tale:

،ْ َﻭﺩﱡﻭﺍ ﻣَﺎ َﻋﹺﻨﱡﺘﻢ،ﺨﺬﹸﻭﺍ ﹺﺑﻄﹶﺎَﻧ ﹰﺔ ِﻣ ْﻦ ﺩُﻭﹺﻧ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻻ َﻳ ﹾﺄﻟﹸﻮَﻧ ﹸﻜ ْﻢ َﺧﺒَﺎﻻﹰ
ِ ﴿ ﻳَﺂ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﻻ َﺗﱠﺘ
ﺕ ﹺﺇ ﹾﻥ
ِ  ﹶﻗ ْﺪ َﺑﱠﻴﻨﱠﺎ ﹶﻟﻜﹸﻢُ ﺍ َﻷﻳَﺎ،ُﺻﺪُﻭ ُﺭ ُﻫ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒﺮ
ُ ﺨﻔِﻲ
ْ ﺕ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻐﻀَﺂ ُﺀ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﻮَﺍ ِﻫ ﹺﻬ ْﻢ َﻭﻣَﺎ ُﺗ
ِ ﹶﻗ ْﺪ َﺑ َﺪ
ﺏ ﻛﹸﱢﻠ ِﻪ ﻭﹺﺇﺫﹶﺍ
ﺤﺒﱡﻮَﻧ ﹸﻜ ْﻢ َﻭُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ
ِ ﺤﺒﱡﻮَﻧ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ
ِ  ﻫَﺂ ﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ ﹸﺃﻭْﻵ ِﺀ ُﺗ.ﹸﻛْﻨُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ
 ﹺﺇﻥﱠ،ْ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣُﻮﺗُﻮﺍ ﹺﺑ َﻐْﻴ ِﻈ ﹸﻜﻢ،ِﹶﻟﻘﹸﻮ ﹸﻛ ْﻢ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﺀَﺍ َﻣﻨﱠﺎ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺧﹶﻠﻮْﺍ َﻋﻀﱡﻮﺍ َﻋﹶﻠْﻴﻜﹸﻢُ ﺍ َﻷﻧَﺎ ِﻣ ﹶﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴﻆ
﴾ ﺼﺪُﻭ ﹺﺭ
ﺕ ﺍﻟ ﱡ
ِ ﷲ َﻋِﻠﻴ ٌﻢ ﹺﺑﺬﹶﺍ
َﺍ
“O I som har iman, tag ikke (andre) end jeres egne som fortrolige inderkredse: De
vil gøre deres yderste for at fordærve jer. De ønsker (inderligt), at I gennemgår lidelse.
Fjendskab har allerede vist sig fra deres munde, men hvad deres hjerter skjuler, er
(endnu) værre. Vi har visselig gjort tegnene tydelige for jer, hvis I vil begribe det. Se,
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I er sådanne, som elsker dem, men de elsker ikke jer. Og I har iman på hele
Skriften. Og når de møder jer, siger de: Vi tror - men når de går bort, bider de sig i
fingrene af had til jer. Sig: Dø i jeres had! Allah ved visselig hvad der er i hjerterne”
(OQM. Aal-Imran 3: 118-19)
Al-Tabarani berettede med en god (dvs. jayyid) beretningskæde via Ali
(ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
،ُﷲ َﻋ ْﺒﺪٌ ﹶﻓﻴُﻮﻟِﻴ ِﻪ ﹶﻏﻴْﺮﻩ
َ  َﻭ ﹶﻻ َﻳَﺘ َﻮﻟﱠﻰ ﺍ،ُﻼ ﹺﻡ ﹶﻛ َﻤ ْﻦ ﹶﻻ َﺳ ْﻬ َﻢ ﹶﻟﻪ
ﷲ َﻣ ْﻦ ﹶﻟﻪُ َﺳ ْﻬﻢٌ ﻓِﻲ ﺍ ِﻹ ْﺳ ﹶ
ُ ﺠ َﻌﻞﹸ ﺍ
ْ  ﹶﻻ َﻳ:ﻼﺙﹲ ُﻫ ﱠﻦ َﺣ ﱞﻖ
»ﹶﺛ ﹶ
.«ﺸ َﺮ َﻣ َﻌﻬُ ْﻢ
ِ ُﺐ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹶﻗﻮْﻣﹰﺎ ﹺﺇ ﱠﻻ ﺣ
ﺤ ﱡ
ِ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ
“Tre (ting) er sande: Allah gør ikke den, der yder en indsats i
Islam, lig den, der ingen indsats yder, og enhver tjener, der tager
Allah som wali (dvs. beskytter), ham vil Han ikke opgive for
andre, og enhver mand, der elsker et folk, vil (sandelig) samles
med dem (på Opstandelsesdagen)”. Og heri er der et beslutsomt
forbud mod kærlighed til de elendige folk af frygt for at samles med
dem (på Dommedagen).
Al-Tirmidhi autoriserede følgende beretning, om hvilken han sagde:
Denne hadith er hasan, og som er overleveret via Mu’adh bin Anas alJuhni, som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ُ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﺍ ْﺳَﺘ ﹾﻜ َﻤ ﹶﻞ ﹺﺇﳝَﺎَﻧﻪ،ﺢ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ  َﻭﹶﺃْﻧ ﹶﻜ،ﺾ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ  َﻭﹶﺃْﺑ َﻐ،ﺐ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻭﹶﺃ َﺣ ﱠ، َﻭ َﻣَﻨ َﻊ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ،» َﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﻰ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Den, der giver for Allahs skyld og forbyder for Allahs skyld, samt
elsker for Allahs skyld og hader for Allahs skyld, og gifter sig for
Allahs skyld, har fuldkommengjort sin iman”.
Og ligeledes berettede Muslim via Abu Huraira, som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
 ﹸﺛ ﱠﻢ ُﻳﻨَﺎﺩِﻱ، ﹶﻓﻴُ ْﺒ ِﻐﻀُﻪُ ﹺﺟ ْﺒﺮﹺﻳ ﹸﻞ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ُﻀﻪ
ْ  ﹺﺇﱢﻧﻲ ﺃﹸْﺑ ِﻐﺾُ ﹸﻓﻠﹶﺎﻧًﺎ ﹶﻓﹶﺄْﺑ ِﻐ:ﷲ َﻋ ْﺒﺪًﺍ َﺩﻋَﺎ ﹺﺟ ْﺒﺮﹺﻳ ﹶﻞ ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ
ُﺾﺍ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃْﺑ َﻐ...»
.« ﺽ
ﺿﻊُ ﹶﻟﻪُ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻐﻀَﺎ ُﺀ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
َ  ﹶﻓُﻴ ْﺒ ِﻐﻀُﻮَﻧ ُﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺗُﻮ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻳُ ْﺒ ِﻐﺾُ ﹸﻓﻠﹶﺎﻧًﺎ ﹶﻓﹶﺄْﺑ ِﻐﻀُﻮ ُﻩ
ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱠ
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“… Og når Allah hader en tjener, vil Han kalde på Jibril og sige:
Jeg hader den person, så had ham. Han sagde: Så vil Jibril hade
ham og derefter kalde på himlens beboere: Allah hader den
person, så had ham. Han sagde: Så vil de hade ham og dernæst
vil hadet til ham etableres på jorden”.
Hans (saaws) udtalelse: ’Dernæst vil hadet til ham etableres på
jorden’ er en meddelelse, med hvilken der menes en opfordring ifølge
princippet om nødvendighedsbetydning (dalalat-ul-iqtidha’). Dette
skyldes, at der er mange vantro, hyklere og udfordrende oprørere
(fussaq), som der findes folk, der elsker dem og ikke hader dem. Derfor
nødvendiggjorde meddelerens sandfærdighed at meningen med
meddelelsen bliver forordning, dvs. opfordring, som om Han siger: O
jordens beboere, had den, som Allah hader. Følgelig indikerer hadith’en
at det er wajib at hade den, som Allah hader, og herunder hører den
voldsomt stridige, der er omtalt i hadith’en, som der er enighed om, og
som er overleveret via A’isha, at Profeten (saaws) sagde:
.«ُﺼﻢ
ِ ﺨ
َ ﺾ ﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹺﻝ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍﹾﻟﹶﺄﹶﻟ ﱡﺪ ﺍﹾﻟ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃْﺑ َﻐ
“Den mest forhadte hos Allah iblandt mænd, er den voldsomt
stridige”. Det er også wajib at hade dem, der hader al-Ansar, hvilket er
nævnt i hadith’en, hvorom der er enighed, og som er overleveret via alBarra’, som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws), eller han sagde:
Profeten (saaws) sagde:
.«ﻀ ُﻪ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ ﻀﻬُ ْﻢ ﹶﺃْﺑ َﻐ
َ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﺃْﺑ َﻐ، َﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣﱠﺒﻬُ ْﻢ ﹶﺃ َﺣﱠﺒﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ،ٌ َﻭﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺒ ِﻐﻀُﻬُ ْﻢ ﹺﺇﻟﱠﺎ ُﻣﻨَﺎ ِﻓﻖ،ٌﺤﱡﺒ ُﻬ ْﻢ ﹺﺇﻟﱠﺎ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦ
ِ »ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ُﺭ ﻟﹶﺎ ُﻳ
“Kun en troende elsker al-Ansar, og kun en hykler hader dem;
den, der elsker dem vil Allah elske, og den, der hader dem, vil
Allah hade”. Det er ligeledes wajib at hade den, som med sin tunge
udtaler sandheden, uden at den passerer hans hals, hvilket skyldes
hadith’en hos Muslim via Ali, som sagde:
ﺤ ﱠﻖ
َ  َﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ- ﺻ ﹶﻔَﺘﻬُ ْﻢ ﻓِﻲ َﻫ ُﺆﻟﹶﺎ ِﺀ
ِ ُ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﻟﹶﺄ ْﻋ ﹺﺮﻑ- ﻒ ﻧَﺎﺳًﺎ
َ ﺻ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺾ َﺧ ﹾﻠ ﹺﻖ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ
 ِﻣ ْﻦ ﹶﺃْﺑ َﻐ ﹺ، َﻭﹶﺃﺷَﺎ َﺭ ﹺﺇﹶﻟﻰ َﺣ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ، ﻟﹶﺎ َﻳﺠُﻮ ُﺯ َﻫﺬﹶﺍ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ،ﺴَﻨِﺘ ﹺﻬ ْﻢ
ِ ﹺﺑﹶﺄﹾﻟ
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“Allahs Sendebud (saaws) beskrev nogle folk - hvis karakter jeg
genkender i disse - som med deres tunger udtaler sandheden,
uden at den passerer dette hos dem - og så pegede han på sin
hals - og disse er de mest forhadte hos Allah blandt Hans
skabninger”. Og hans udtalelse: ’uden at den passerer’ betyder: ’Ikke
overskrider’. Det er også wajib at hade den uforskammede, ubehøvlede
person, der er omtalt i hadith’en hos al-Tirmidhi, om hvilken han sagde:
Denne er en hasan og sahih hadith, og som er overleveret via Abu alDarda’, hvor Profeten (saaws) sagde:
.«ﺶ ﺍﹾﻟَﺒﺬِﻱ َﺀ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻟﻴُ ْﺒ ِﻐﺾُ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ...»
“… Og Allah afskyr sandelig den uforskammede, ubehøvlede
person”.
Derudover er der forekommet nogle overleveringer, der omhandler
Sahabas had til de vantro, heraf Muslims beretning via Salma bin alAkwa’, som sagde: “… Da vi og Mekka-befolkningen kom til
forsoning og omgåedes hinanden, tog jeg hen til et træ, fjernede
dets torne og lagde mig ved dens stamme. Han sagde: Så kom
fire polyteister hen til mig og begyndte at bagvaske Allahs
Sendebud (saaws), hvorfor jeg hadede dem, og flyttede til et
andet træ …”. Blandt disse overleveringer er der også hadith’en hos
Ahmad via Jabir bin ’Abdullah, hvori ’Abdullah bin Rawaha sagde til
Khaibars jøder: “O jødefolk, I er det mest forhadte folk hos mig, I
dræbte Allahs, den Stærke, Almægtiges profeter og opdigtede
løgne mod Allah, men mit had til jer får mig ikke til at gøre jer
uret …”.
Nogle andre af disse overleveringer omhandler hadet til dem, der
udviser ondskab blandt muslimerne. Følgende beretning via Abu Firas
blev autoriseret af Ahmad, Abdul-Razzaq og Abu Ya’la med en hasan
beretningskæde, samt af al-Hakim i ’al-Mustadrak, hvori han sagde:
Sahih ifølge Muslims betingelser. Ifølge beretningen sagde Abu Firas:
’Umar bin al-Khattab holdt en tale, hvori han sagde: “… Og den af jer,
der udviser ondskab, vil vi tro ondt om og hade ham for det”.
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Dermed er kærlighed for Allahs skyld og had for Allahs skyld blandt
de mægtigste ting, som muslimen, der håber på Allahs velbehag,
barmhjertighed, støtte og Paradis, karakteriserer sig med.
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5. Frygt for Allah, hemmeligt og
offentligt
Frygten for Allah er fard. Beviset herpå er Bogen (Qur’anen) og Sunnah.
Fra Bogen er der Allahs (swt) tale:

﴾ ﴿ َﻭﹺﺇﱠﻳ َﻲ ﻓﹶﺎﱠﺗﻘﹸﻮ ِﻥ
“Og frygt Mig alene” (OQM. Al-Baqarah 2: 41)

﴾ ﴿ َﻭﹺﺇﱠﻳ َﻲ ﻓﹶﺎ ْﺭ َﻫﺒُﻮ ِﻥ
“Og hav alene ærefrygt for Mig” (OQM. Al-Baqarah 2: 40)

﴾ﲔ
َ ﻼ َﺗﺨَﺎﻓﹸﻮﻫُ ْﻢ َﻭﺧَﺎﻓﹸﻮ ِﻥ ﺇﹺﻥ ﹸﻛْﻨﺘُﻢ ﻣُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
ﻑ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺂ َﺀﻩُ ﹶﻓ ﹶ
ُ ﺨﻮﱢ
َ ﺸْﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ُﻳ
﴿ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﹶﺫِﻟﻜﹸﻢُ ﺍﻟ ﱠ
“Det er Satan, som skaber frygt hos sine venner. Frygt derfor ikke dem, men frygt
Mig, hvis I er troende” (OQM. Aal-’Imran 3: 175)

﴾ ُﺴﻪ
َ ﷲُ َﻧ ﹾﻔ
ً ﺤﺬﱢﺭُﻛﹸﻢُ ﺍ
َ ُ﴿ َﻭﻳ
“Og Allah advarer jer mod Sin straf” (OQM. Aal-’Imran 3:28)

﴾ ﺸ ْﻮ ِﻥ
َ ﺱ ﻭَﺍ ْﺧ
َ ﺸﻮُﺍ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َﺨ
ْ ﻼ َﺗ
﴿ ﹶﻓ ﹶ
“Frygt derfor ikke mennesker, men Frygt Mig” (OQM. Al-Ma’idah 5: 44)

﴾ ﺱ ﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ َﺭﺑﱠ ﹸﻜ ُﻢ
ُ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
“O I mennesker, frygt jeres Herre” (OQM. Al-Nisa’ 4: 1)

﴾ ﺖ ﹸﻗﻠﹸﻮُﺑ ُﻬ ْﻢ
ْ ﷲ َﻭ ﹺﺟﹶﻠ
ُ ﴿ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺇﺫﹶﺍ ﺫﹸ ِﻛ َﺮ ﺍ
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“De troende er alene de, hvis hjerter skælver, når Allah nævnes”
(OQM. Al-Anfal 8: 2)

ﻚ
َ  ﹺﺇﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ. ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺃ ْﺧ ﹶﺬﻩُ ﹶﺃﻟِﻴ ٌﻢ َﺷﺪِﻳ ٌﺪ،ﻚ ﹶﺇﺫﹶﺁ ﹶﺃ َﺧ ﹶﺬ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮَﻯ َﻭ ِﻫ َﻲ ﻇﹶﺎِﻟ َﻤﺔﹲ
َ ﻚ ﹶﺃ ْﺧﺬﹸ َﺭﱢﺑ
َ ﴿ َﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
 َﻭﻣَﺎ.ﺸﻬُﻮ ٌﺩ
ْ ﻚ َﻳ ْﻮ ٌﻡ َﻣ
َ ﺱ َﻭ ﹶﺫِﻟ
ُ ﻉ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ٌ ﺠﻤُﻮ
ْ ﻚ َﻳ ْﻮ ٌﻡ َﻣ
َ  ﹶﺫِﻟ،ِﺏ ﺍ َﻷ ِﺧ َﺮﺓ
َ ﻑ َﻋﺬﹶﺍ
َ ﹶﻟﹶﺄَﻳ ﹰﺔ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧَﺎ
 ﻓﹶﺄﻣﱠﺎ. ﹶﻓ ِﻤْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺷ ِﻘﻲﱞ َﻭ َﺳﻌِﻴ ٌﺪ،ِﺲ ﹺﺇﻻﱠ ﹺﺑﹺﺈ ﹾﺫﹺﻧﻪ
ٌ ﺕ ﹶﻻ َﺗ ﹶﻜﻠﱠﻢُ َﻧ ﹾﻔ
ِ  َﻳ ْﻮ َﻡ َﻳ ﹾﺄ.ُﻧ َﺆﺧﱢ ُﺮ ُﻩ ﹺﺇﻻﱠ ِﻟﹶﺄ َﺟ ﹴﻞ َﻣ ْﻌﺪُﻭ ٍﺩ
﴾ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺷﻘﹸﻮﺍ ﹶﻓﻔِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﹶﻟﻬُ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ َﺯِﻓ ٌﲑ َﻭ َﺷﻬﹺﻴ ٌﻖ
“Og således er din Herres greb, når Han griber byerne, og de udøver uret. Hans
greb er visselig smertefuldt (og) voldsomt. I dette er der visselig et tegn for dem, der
frygter straffen i det hinsidige. Det er den dag, hvor mennesker skal forsamles for
Ham, og dette er en dag, som skal bevidnes (af alle) Og Vi udsætter den kun til en
beregnet frist. Når den kommer, skal ingen sjæle tale undtagen med Hans billigelse.
(Nogle) af dem vil da være elendige og (andre) lykkelige. Hvad angår de elendige, så
er de i ilden, hvor der vil være sukken og stønnen for dem” (OQM. Hud 11: 10206)

﴾ﺏ
ﺤﺴَﺎ ﹺ
ِ ﺸ ْﻮ ﹶﻥ َﺭﱠﺑ ُﻬ ْﻢ َﻭَﻳﺨَﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﺳُﻮ َﺀ ﺍﹾﻟ
َﺨ
ْ ﺻ ﹶﻞ َﻭَﻳ
َ ﷲ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُﻮ
ُ ﺼﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻣَﺂ ﹶﺃ َﻣ َﺮ ﺍ
ِ ﴿ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ
“Og de, som knytter sammen – hvad Allah har befalet skal sammenknyttes, og som
frygter deres Herre og frygter den dårlige afregning” (OQM. Al-Ra’d 13: 21)

﴾ ﻑ َﻭﻋِﻴ ِﺪ
َ ﻑ َﻣﻘﹶﺎﻣِﻲ َﻭﺧَﺎ
َ ﻚ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧَﺎ
َ ﴿ ﹶﺫِﻟ
“Dette er for den, der frygter at stå for Mig, og som frygter Min advarsel” (OQM.
Ibrahim 14: 14)

 َﻳ ْﻮ َﻡ َﺗ َﺮ ْﻭَﻧﻬَﺎ َﺗ ﹾﺬ َﻫﻞﹸ ﹸﻛﻞﱡ. ﹺﺇﻥﱠ َﺯﹾﻟ َﺰﹶﻟ ﹶﺔ ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ِﺔ َﺷ ْﻲ ٌﺀ َﻋﻈِﻴ ٌﻢ،ْﺱ ﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ َﺭﱠﺑ ﹸﻜﻢ
ُ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ﺱ ُﺳﻜﹶﺎﺭَﻯ َﻭﻣَﺎ ُﻫ ْﻢ
َ  َﻭَﺗﺮَﻯ ﺍﻟﻨﱠﺎ،ﺕ َﺣ ْﻤ ﹴﻞ َﺣ ْﻤﹶﻠﻬَﺎ
ِ ﻀﻊُ ﹸﻛﻞﱡ ﺫﹶﺍ
َ  َﻭَﺗ،ْﺿ َﻌﺖ
َ ﺿ َﻌ ٍﺔ َﻋﻤﱠﺂ ﹶﺃ ْﺭ
ِ ﻣُ ْﺮ
﴾ ﷲ َﺷﺪِﻳ ٌﺪ
ِ ﺏﺍ
َ  َﻭﹶﻟ ِﻜ ﱠﻦ َﻋﺬﹶﺍ،ﺴﻜﹶﺎﺭَﻯ
ُ ﹺﺑ
“Og I mennesker, frygt jeres Herre. Sandelig, Timens rystelse er en voldsom ting.
Den dag, I skal se den, vil enhver (moder), der ammer, glemme det (barn), hun
ammer, og enhver svanger vil kaste sin byrde, og du vil se menneskene fordrukne,
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men de er ikke fordrukne, men (det skyldes at) Allahs straf er streng” (OQM. AlHajj 22: 1-2)

﴾ ﻑ َﻣﻘﹶﺎ َﻡ َﺭﱢﺑ ِﻪ َﺟﱠﻨﺘَﺎ ِﻥ
َ ﴿ َﻭِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧَﺎ
“Men den, der frygter at stå foran sin Herre vil have to haver”
(OQM. Al-Rahman 55: 46)

﴾ ﷲ َﻭﻗﹶﺎﺭﹰﺍ
ِ ﴿ ﻣَﺎ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻻ َﺗ ْﺮﺟُﻮ ﹶﻥ
“Hvad fejler I: Har I ingen ærefrygt for Allah” (OQM. Nuh 71: 13).
Meningen er: Hvad fejler I, siden I ikke frygter Allahs mægtighed.

. َﻭﺻَﺎ ِﺣَﺒِﺘ ِﻪ َﻭَﺑﻨﹺﻴ ِﻪ. ﹺﻭﺃﹸ ﱢﻣ ِﻪ ﻭَﺃﺑﹺﻴ ِﻪ.﴿ َﻳ ْﻮ َﻡ َﻳ ِﻔ ﱡﺮ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ُﺀ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ
﴾ ﺉ ِﻣْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ َﺷ ﹾﺄ ﹲﻥ ُﻳ ْﻐﻨﹺﻴ ِﻪ
ِﻟ ﹸﻜﻞﱢ ﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﹴ
“På den dag, hvor man vil flygte fra sin broder. Og sin moder og sin fader. Og sin
ægtefælle og sine børn. På den dag vil enhver af dem have nok at gøre med sig selv til
at være ligegyldige (med andre)” (OQM. Abasa 80: 34-37)
Hvad angår Sunnah og overleveringer, så er der en del heraf, som
eksplicit tyder på at frygten er wajib, hvor andre implicit tyder herpå:
• Det blev berettet via Abu Huraira, som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud (saaws) sige:
 َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ،ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟﻞﱠ
ِ ﺸﹶﺄ ﻓِﻲ ِﻋﺒَﺎ َﺩ ِﺓ ﺍ
َ ﺏ َﻧ
 َﻭﺷَﺎ ﱞ، ﹺﺇﻣَﺎﻡٌ ﻋَﺎ ِﺩﻝﹲ:ُ» َﺳ ْﺒ َﻌﺔﹲ ﻳُ ِﻈ ﱡﻠﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻲ ِﻇ ﱢﻠ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻟﹶﺎ ِﻇ ﱠﻞ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻇ ﱡﻠﻪ
ﺐ
ﺼ ﹴ
ِ ﺕ َﻣ ْﻨ
ُ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺩ َﻋ ْﺘ ُﻪ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃﺓﹲ ﺫﹶﺍ، ﺍ ْﺟَﺘ َﻤﻌَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭَﺗ ﹶﻔ ﱠﺮﻗﹶﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ، َﻭ َﺭ ُﺟﻠﹶﺎ ِﻥ َﺗﺤَﺎﺑﱠﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﹶﻗ ﹾﻠﺒُﻪُ ُﻣ َﻌ ﱠﻠﻖٌ ﹺﺑﺎﹾﻟ َﻤﺴَﺎ ﹺﺟ ِﺪ
 َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ، َﺣﺘﱠﻰ ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻌ ﹶﻠ َﻢ ِﺷﻤَﺎﹸﻟ ُﻪ ﻣَﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔﻖُ َﻳﻤِﻴُﻨ ُﻪ،ﺼ َﺪ ﹶﻗ ٍﺔ ﹶﻓﹶﺄ ْﺧﻔﹶﺎﻫَﺎ
َ ﻕ ﹺﺑ
َ ﺼ ﱠﺪ
َ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺗ،ﻑ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ
ُ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃﺧَﺎ،َﻭ َﺟﻤَﺎ ﹴﻝ
.«ﺖ َﻋ ْﻴﻨَﺎ ُﻩ
ْ ﺿ
َ  ﹶﻓﻔﹶﺎ،ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﺧَﺎِﻟﻴًﺎ
“Der er syv, som Allah overskygger med Sin skygge, den dag, der
ingen skygge er foruden Hans: En retfærdig imam, en ung mand,
der er vokset op med tilbedelse af Allah, den Stærke, den
Almægtige, en mand, hvis hjerte er knyttet til moskéerne, to
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mænd der elsker hinanden for Allahs skyld, hvor de samles herfor
og skilles således, en mand, som en kvinde med en høj stilling og
(megen) skønhed fristede, hvorefter han sagde: Jeg frygter Allah,
og en mand som gav sadaqa ud i skjul således, at hans venstre
hånd ikke vidste, hvad hans højre hånd gav ud, samt en mand,
der ihukom Allah, mens han var alene, hvorefter hans øjne blev
fyldt med tårer”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Anas, som sagde: “Allahs Sendebud (saaws)
holdt en tale, som jeg aldrig nogen sinde hørte magen til, hvor han
sagde:
.«ﺤ ﹾﻜﺘُ ْﻢ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ َﻭﹶﻟَﺒ ﹶﻜ ْﻴﺘُ ْﻢ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ
ِﻀ
َ »ﹶﻟ ْﻮ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢُ ﹶﻟ
“Hvis I vidste, hvad jeg ved, ville I le lidt og græde meget”. Dér
dækkede Allahs Sendebuds Sahaba deres ansigter og snøftede”. (Der er
enighed herom).
• Det blev berettet via ’Udai bin Hatim, som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ُ َﻭَﻳ ْﻨﻈﹸﺮ، ﹶﻓَﻴ ْﻨﻈﹸﺮُ ﹶﺃْﻳ َﻤ َﻦ ِﻣ ْﻨﻪُ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﻳﺮَﻯ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﹶﻗ ﱠﺪ َﻡ،ﺲ َﺑ ْﻴَﻨﻪُ َﻭَﺑ ْﻴَﻨﻪُ ُﺗ ْﺮ ُﺟﻤَﺎﻥﹲ
َ  ﹶﻟ ْﻴ،»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ٍﺪ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺳﻴُ ﹶﻜ ﱢﻠﻤُﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
.«ﺸ ﱢﻖ َﺗ ْﻤ َﺮ ٍﺓ
ِ  َﻭَﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ َﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﻳﺮَﻯ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ ِﺗ ﹾﻠﻘﹶﺎ َﺀ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ ﻓﹶﺎﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹺﺑ،ﹶﺃ ْﺷﹶﺄ َﻡ ِﻣ ْﻨﻪُ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﻳﺮَﻯ ﹺﺇﱠﻟﺎ ﻣَﺎ ﹶﻗ ﱠﺪ َﻡ
“Allah vil visselig tale til enhver af jer, hvor der ingen tolk vil være
mellem Ham og vedkommende. Vedkommende vil kigge til sin
højre (side) og vil kun se, hvad han foretog sig, og han vil kigge
til sin venstre (side) og vil kun se, hvad han foretog sig, og så vil
han kigge foran sig og ikke se andet end ilden foran sit ansigt, så
beskyt jer mod ilden, selv med en halv daddel”. (Der er enighed
herom).
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud (saaws) sige:
 ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹸﻝ َﺟﻤِﻴﻌًﺎ َﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ َﺑ ْﻌﻀُﻬُ ْﻢ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ﺖ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ،ﺱ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ُﺣﻔﹶﺎ ﹰﺓ ُﻋﺮَﺍ ﹰﺓ ﹸﻏ ْﺮﻟﹰﺎ
ُ ﺸﺮُ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َﺤ
ْ ُ»ﻳ
.« ﻚ
َ ﺸﺔﹸ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻣ ُﺮ ﹶﺃ َﺷ ﱡﺪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ﹺﻬ ﱠﻤﻬُ ْﻢ ﹶﺫِﻟ
َ  ﻳَﺎ ﻋَﺎِﺋ:ﺾ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺑ ْﻌ ﹴ
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“Menneskene vil på Opstandelsesdagen samles med bare fødder,
nøgne og uomskårede. Så sagde jeg: O Allahs Sendebud, mænd
og kvinder sammen kiggende på hinanden? Han sagde: O A’isha,
sagen er alvorligere, end at de interesserer sig for dette”. (Der er
enighed herom).
• Det blev berettet via al-Nu’man bin Bashir (raa), som sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺺ ﹶﻗ َﺪ َﻣ ْﻴ ِﻪ َﺟ ْﻤ َﺮﺗَﺎ ِﻥ َﻳ ْﻐﻠِﻲ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ِﺩﻣَﺎ ﹸﻏ ُﻪ
ﺿﻊُ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﺧ َﻤ ﹺ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﻫ َﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﻋﺬﹶﺍﺑًﺎ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﹶﻟ َﺮﺟُﻞﹲ ﺗُﻮ
“Den letteste straf blandt ildens beboere på Opstandelsesdagen
er en mand, hvor der på hans fodsåler sættes to glødende sten,
som får hans hjerne til at koge”. (Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa) at Allahs Sendebud (saaws)
sagde;
.«ﻑ ﺃﹸﺫﹸَﻧ ْﻴ ِﻪ
ِ ﺤ ِﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃْﻧﺼَﺎ
ِ ﺐ ﹶﺃ َﺣﺪُﻫُ ْﻢ ﻓِﻲ َﺭ ْﺷ
َ  َﺣﺘﱠﻰ َﻳﻐِﻴ،ﲔ
َ ﺏ ﺍﹾﻟﻌَﺎﹶﻟ ِﻤ
ﺱ ِﻟ َﺮ ﱢ
ُ »َﻳﻘﹸﻮ ُﻡ ﺍﻟﻨﱠﺎ
“Menneskene vil rejse sig for verdnernes Herre således, at den
ene af dem synker i sin sved til sine ørers midte”. (Der er enighed
herom).
• Det blev berettet via Abu Huraira at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺠﻤُﻬُ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﺁﺫﹶﺍَﻧ ُﻬ ْﻢ
ﲔ ِﺫﺭَﺍﻋًﺎ َﻭﻳُ ﹾﻠ ﹺ
َ ﺽ َﺳ ْﺒ ِﻌ
ﺐ َﻋ َﺮﻗﹸﻬُ ْﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
َ ﺱ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ﹾﺬ َﻫ
ُ »َﻳ ْﻌ َﺮﻕُ ﺍﻟﻨﱠﺎ
“Menneskene vil svede så meget på Opstandelsesdagen, at deres
sved vil synke halvfjerds armlængder ned i jorden, og vil holde
dem fast til den når deres ører”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
، ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ َﻋ ِﻤ ﹶﻠﻬَﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻛُﺘﺒُﻮﻫَﺎ ﹺﺑ ِﻤ ﹾﺜ ِﻠﻬَﺎ، ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭَﺍ َﺩ َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹶﻞ َﺳﱢﻴﹶﺌ ﹰﺔ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﺗ ﹾﻜُﺘﺒُﻮﻫَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹶﻠﻬَﺎ:»َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
 ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ،ﺴَﻨ ﹰﺔ
َ ﺴَﻨ ﹰﺔ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹾﻠﻬَﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻛُﺘﺒُﻮﻫَﺎ ﹶﻟﻪُ َﺣ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭَﺍ َﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹶﻞ َﺣ،ﺴَﻨ ﹰﺔ
َ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ َﺗ َﺮ ﹶﻛﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺟﻠِﻲ ﻓﹶﺎ ﹾﻛُﺘﺒُﻮﻫَﺎ ﹶﻟﻪُ َﺣ
. «ﻒ
ٍ ﺿ ْﻌ
ِ ﺸ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎِﻟﻬَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺳ ْﺒ ﹺﻊ ﻣِﺎﹶﺋ ِﺔ
ْ َﻋ ِﻤ ﹶﻠﻬَﺎ ﻓﹶﺎ ﹾﻛُﺘﺒُﻮﻫَﺎ ﹶﻟﻪُ ﹺﺑ َﻌ
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“Allah siger: Hvis Min tjener ønsker at foretage en ugerning, så
skriv den ikke ned mod ham medmindre han foretager den. Og
ifald han foretager den, så skriv den ned som den er, og hvis han
forlader den for Min skyld, så skriv den ned som en god gerning
for ham. Og ifald han ønsker at gøre en god gerning, men ikke
foretager den, så skriv den ned som en god gerning for ham, og
hvis han foretager den, så skriv den ned som tifold for ham, til syv
hundreder gange så meget”. (Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Abu Huraira at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 َﻭﹶﻟ ْﻮ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮُ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﻣَﺎ،ٌﺠﱠﻨِﺘ ِﻪ ﹶﺃ َﺣﺪ
َ »ﹶﻟ ْﻮ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ُﻌﻘﹸﻮَﺑ ِﺔ ﻣَﺎ ﹶﻃ ِﻤ َﻊ ﹺﺑ
.«ٌﻂ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤِﺘ ِﻪ ﹶﺃ َﺣﺪ
ﹶﻗَﻨ ﹶ
“Hvis den troende vidste, hvad Allah har af straf, vil ingen hige
efter Hans Paradis. Og hvis den vantro vidste, hvad Allah har af
nåde vil ingen fortvivle hans nåde”. (Muslim).
• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa), som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud (saaws) sige:
ﲔ ﺩِﻳﻨَﺎﺭًﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹶﻄﹶﺄﻫَﺎ
َ  ﹶﻓﹶﺄَﺗ ْﺘﻪُ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃﺓﹲ ﹶﻓﹶﺄ ْﻋﻄﹶﺎﻫَﺎ ِﺳﱢﺘ،ُﺐ َﻋ ِﻤ ﹶﻠﻪ
»ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜ ﹾﻔ ﹸﻞ ِﻣ ْﻦ َﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ْﺳﺮَﺍﺋِﻴ ﹶﻞ ﻟﹶﺎ َﻳَﺘ َﻮ ﱠﺭﻉُ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫْﻧ ﹴ
 َﻭﻣَﺎ َﺣ َﻤ ﹶﻠﻨﹺﻲ،ﻂ
 ِﻟﺄ ﱠﻥ ّﻫﺬﹶﺍ َﻋ َﻤﻞﹲ ﻣَﺎ َﻋ ِﻤ ﹾﻠﺘُ ُﻪ ﹶﻗ ﱡ:ﺖ
ْ ﻚ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ
ِ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻣَﺎ ُﻳ ْﺒﻜِﻴ،ﺖ
ْ ﺕ َﻭَﺑ ﹶﻜ
ْ ﺴﻬَﺎ ﹶﺃ ْﺭَﺗ َﻌ َﺪ
ِ ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶﺃﺭَﺍ َﺩﻫَﺎ َﻋ ْﻦ َﻧ ﹾﻔ
 َﻭﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎ،ِﻚ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻄ ْﻴُﺘﻚ
ِ  ﹺﺇ ﹾﺫ َﻫﺒﹺﻲ ﹶﻓ ﹶﻠ،ﷲ! ﹶﻓﹶﺄﻧَﺎ ﹶﺃ ْﺣﺮَﻯ
ِ ﺖ َﻫﺬﹶﺍ ِﻣ ْﻦ َﻣﺨَﺎ ﹶﻓ ِﺔ ﺍ
ِ ﲔ ﹶﺃْﻧ
َ  َﺗ ﹾﻔ َﻌ ِﻠ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟﺤَﺎ َﺟﺔﹸ
ﺱ ِﻣ ْﻦ
ُ ﺐ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﺠ
 ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ِﻟ ﹾﻠ ِﻜ ﹾﻔ ﹺﻞ ﹶﻓ َﻌ ﹺ:ﺢ َﻣ ﹾﻜﺘُﻮﺏٌ َﻋﻠﹶﻰ ﺑَﺎﹺﺑ ِﻪ
َ ﺻَﺒ
ْ  ﹶﻓﹶﺄ،ﺕ ِﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠِﺘ ِﻪ
َ  ﹶﻓﻤَﺎ،ﹶﺃ ْﻋﺼِﻴ ِﻪ َﺑ ْﻌ َﺪﻫَﺎ ﹶﺃَﺑﺪًﺍ
.« ﻚ
َ ﹶﺫِﻟ
“Al-Kifl fra Israels børn plejede ikke at afholde sig fra at begå en
forseelse. Således kom der en kvinde til ham, som han gav tres
dinarer mod at have samleje med hende. Da han nærmede sig
hende rystede hun og græd, hvorfor han sagde: Hvad får dig til at
græde? Hun sagde: Det er fordi dette er noget, som jeg aldrig
gjorde før, og alene nød fik mig til det. Da sagde han: Du gør
dette af frygt for Allah! Det bør jeg selv gøre, gå med dig og hvad
du fik, er dit. Ved Allah, jeg vil herefter aldrig være ulydig mod
Ham. Han døde samme nat, og næste morgen stod der skrevet på
hans dør: Allah har tilgivet al-Kifl. Så undrede folk sig over det”.
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Berettet af al-Tirmidhi, der karakteriserede den som hasan, og al-Hakim,
der karakteriserede den som sahih, og al-Dhahabi udtrykte enighed med
ham heri. Den blev også berettet af Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling) og af al-Baihaqi i (sit værk) ’al-Shu’ab’.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra) at Profeten (saaws) berettede
fra sin Herre, den Stærke, den Almægtige, at Han sagde:
 َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ِﻣَﻨﻨﹺﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ،ِ ﹶﺇﺫﹶﺍ ﺧَﺎ ﹶﻓﻨﹺﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﹶﺃ ﱠﻣ ْﻨﺘُﻪُ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣﺔ،» َﻭ ِﻋ ﱠﺰﺗِﻲ ﹶﻻ ﹶﺃ ْﺟ َﻤﻊُ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﺒﺪِﻱ َﺧ ْﻮ ﹶﻓ ْﻴ ﹺﻦ َﻭﹶﺃ ْﻣَﻨ ْﻴﻦﹺ
.«ﹶﺃ َﺧ ﹾﻔﺘُﻪُ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
“Ved Min magt vil Jeg ikke lade to (typer) frygt og to (typer)
tryghed samle sig om Min tjener. Hvis han frygter Mig i det
jordiske liv, vil Jeg på Opstandelsesdagen give ham tryghed, og
hvis han føler sig i sikkerhed for Mig i det jordiske liv, vil Jeg på
Opstandelsesdagen lade ham forskrække”. (Berettet af Ibn Hibban
i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via Ibn ’Abbas (raa), som sagde:

ﺴﻜﹸ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﻫﻠِﻴ ﹸﻜ ْﻢ
َ »ﹶﻟﻤﱠﺎ ﹶﺃْﻧ َﺰ ﹶﻝ ﺍ ُﷲ َﻋﻠﹶﻰ َﻧﹺﺒﱢﻴ ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ ﺍ ُﷲ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻵﻳَﺔ )ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﹶﺃْﻧﻔﹸ
،ِﺸّﻴﹰﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻪ
ِ ﱴ َﻣ ْﻐ
ً ﺨ ﱠﺮ ﹶﻓ
َ ﺻﺤَﺎﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓ
ْ ﺕ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ
َ ﷲ ﺫﹶﺍ
ِ ﻼﻫَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
ﺤﺠَﺎ َﺭ ﹸﺓ( َﺗ ﹶ
ِ ﺱ ﻭَﺍﹾﻟ
ُ ﻧَﺎﺭﹰﺍ َﻭﻗﹸﻮ ُﺩﻫَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
:ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ،ُﺤ ﱠﺮﻙ
َ ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ َﺪﻩُ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻓﺆَﺍ ِﺩ ِﻩ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﻫُ َﻮ َﻳَﺘ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﺿ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
َ ﹶﻓ َﻮ
 ﹶﺃ َﻭﻣَﺎ َﺳ ِﻤ ْﻌُﺘ ْﻢ: ﹶﺃ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻴﹺﻨﻨَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ِ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ:ُﺻﺤَﺎﺑُﻪ
ْ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﹶﺃ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﺸ َﺮﻩُ ﺑﹺﺎﹾﻟ
 ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﻬَﺎ ﹶﻓَﺒ ﱠ، ﹸﻗ ﹾﻞ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇ ﱠﻻ ﺍﷲ،ﻳَﺎ ﹶﻓﺘَﻰ
.« (َﻭﻋِﻴ ِﺪ

ﻑ
َ ﻑ َﻣﻘﹶﺎﻣِﻲ َﻭﺧَﺎ
َ ﻚ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧَﺎ
َ  ) ﹶﺫِﻟ:ﹶﻗ ْﻮﹶﻟﻪُ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ

Da Allah åbenbarede følgende Qur’an-vers til Sin Profet (saaws):

﴾ ﺤﺠَﺎ َﺭ ﹸﺓ
ِ ﺱ ﻭَﺍﹾﻟ
ُ ﺴﻜﹸ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﻫﻠِﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﻧَﺎﺭﹰﺍ َﻭﻗﹸﻮ ُﺩﻫَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﻗﹸﻮﺍ ﹶﺃْﻧﻔﹸ
“O I som har iman, beskyt jer selv og jeres familier mod en ild, hvis brændsel er
mennesker og sten” (OQM. Al-Tahrim 66: 6);
reciterede Allahs Sendebud (saaws) den en dag over for sine
Sahaba, hvorefter en ung mand faldt bevidstløs sammen. Dér
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lagde Profeten (saaws) sin hånd over hans hjerte, så bevægede
han sig. Allahs Sendebud (saaws) sagde til ham: Du unge mand,
sig La ilaha illa Allah (der er en ingen gud foruden Allah). Han
sagde det, og Profeten varslede ham om Paradiset. Da sagde
Profetens Sahaba: O Allahs Sendebud, blev han udvalgt iblandt
os? Han sagde: Har I ikke hørt Hans (swt) tale:

﴾ ﻑ َﻭﻋِﻴ ِﺪ
َ ﻑ َﻣﻘﹶﺎﻣِﻲ َﻭﺧَﺎ
َ ﻚ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧَﺎ
َ ﴿ ﹶﺫِﻟ
“Dette er for den, der frygter at stå for Mig, og som frygter Min advarsel”
(OQM. Ibrahim 14: 14)
Hadith’en er berettet af al-Hakim, der karakteriserede den som sahih, og
al-Dhahabi udtrykte enighed med ham heri.
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde:

 ﹶﻗ ْﻮﻝﹸ ﺍ ِﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ )ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻳ ْﺆﺗُﻮ ﹶﻥ ﻣَﺂ ﺀَﺍﺗَﻮﺍ َﻭﹸﻗﻠﹸﻮُﺑ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹺﺟﹶﻠ ﹲﺔ ﹶﺃﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ،ِﺖ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ
ُ » ﹸﻗ ﹾﻠ
ﺭَﺍ ﹺﺟﻌُﻮ ﹶ
ﺨ ْﻤ َﺮ – َﻭﻓِﻲ ﹺﺭﻭَﺍَﻳ ِﺔ ﺍْﺑ ﹺﻦ ﺳَﺎﺑﹺﻖ – ﹶﺃﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﺰﻧﹺﻲ
َ ﺸ َﺮﺏُ ﺍﹾﻟ
ْ ﻥ( ﹶﺃﻫُ َﻮ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﺰﻧﹺﻲ َﻭَﻳ
ﺖ ﹶﺃﺑﹺﻲ
َ  َﻭﻓِﻲ ﹺﺭﻭَﺍَﻳ ِﺔ َﻭﻛِﻴﻊ ﹶﻻ ﻳَﺎ ﹺﺑ ْﻨ،ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟﻞﱠ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻻﹶ
َﻑﺍ
ُ ﻚ َﻳﺨَﺎ
َ  َﻭﻫُ َﻮ َﻣ َﻊ ﹶﺫِﻟ،َﺨ ْﻤﺮ
َ ﺸ َﺮﺏُ ﺍﹾﻟ
ْ ﺴ ﹺﺮﻕُ َﻭَﻳ
ْ َﻭَﻳ
.«ُﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﻳُ ﹾﻘَﺒ ﹶﻞ ِﻣ ْﻨﻪ
ُ ﺼ ﱠﺪﻕُ َﻭﻫُ َﻮ َﻳﺨَﺎ
َ ﺼﻠﱢﻲ َﻭَﻳَﺘ
َ  ﹶﻟ ِﻜﱠﻨﻪُ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ َﻳﺼُﻮ ُﻡ َﻭُﻳ،ﺼﺪﱢﻳﻖﹺ
ﺖ ﺍﻟ ﱢ
َ َﺑﻜﹾﺮ ﹶﺃ ْﻭ ﹺﺑ ْﻨ
“Jeg sagde: O Allahs Sendebud, med hensyn til Allahs tale:

﴾ ﴿ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻳ ْﺆﺗُﻮ ﹶﻥ ﻣَﺂ ﺀَﺍﺗَﻮﺍ َﻭﹸﻗﻠﹸﻮُﺑ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹺﺟﹶﻠ ﹲﺔ ﹶﺃﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ ﺭَﺍ ﹺﺟﻌُﻮ ﹶﻥ
“Og de, som foretager, hvad de foretager, medens deres hjerter skælver, fordi de skal
vende tilbage til deres Herre” (OQM Al-Mu’minoun 23: 60);
Er det den, der bedriver hor, drikker khamr – og ifølge
beretningen fra Ibn Sabiq – er det manden, der bedriver hor,
stjæler og drikker khamr, som samtidig frygter Allah, den Stærke,
den Almægtige? Han sagde: Nej; og ifølge beretningen fra
Wakie’: Nej, du Abu Bakrs - eller al-Siddiqs - datter. Det er
manden, der faster, udfører salah og giver almisse, mens han
frygter at det ikke godtages fra ham”. (Berettet af al-Baihaqi i ’al-
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Shu’ab’, og af al-Hakim i ’al-Mustadrak’, der karakteriserede den som
sahih, og al-Dhahabi udtrykte enighed med ham heri).
• Det blev berettet via Thawban, at Profeten (saaws) sagde:
،ﺠ َﻌ ﹸﻠﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻫﺒَﺎ ًﺀ َﻣ ْﻨﺜﹸﻮﺭًﺍ
ْ  ﹶﻓَﻴ،ﺕ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎ ﹺﻝ ﹺﺟﺒَﺎ ﹺﻝ ِﺗﻬَﺎ َﻣ ﹶﺔ ﺑﹺﻴﻀًﺎ
ٍ ﺴﻨَﺎ
َﺤ
َ »ﹶﻟﹶﺄ ْﻋ ﹶﻠ َﻤ ﱠﻦ ﹶﺃ ﹾﻗﻮَﺍﻣًﺎ ِﻣ ْﻦ ﹸﺃ ﱠﻣﺘِﻲ َﻳ ﹾﺄﺗُﻮ ﹶﻥ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﹺﺑ
، ﹶﺃﻣَﺎ ﹺﺇﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﹺﺇ ْﺧﻮَﺍﹺﻧﻜﹸ ْﻢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ُﺤﻦُ ﻟﹶﺎ َﻧ ْﻌ ﹶﻠﻢ
ْ  َﺟ ﱢﻠ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻟﻨَﺎ ﹶﺃ ﱠﻻ َﻧﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻭَﻧ،ﺻ ﹾﻔ ُﻬ ْﻢ ﹶﻟﻨَﺎ
ِ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ُﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖ
.« َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨﻬُ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻗﻮَﺍﻡٌ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺧ ﹶﻠﻮْﺍ ﹺﺑ َﻤﺤَﺎ ﹺﺭ ﹺﻡ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍْﻧَﺘ َﻬﻜﹸﻮﻫَﺎ، َﻭَﻳ ﹾﺄ ُﺧﺬﹸﻭ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹺﻞ ﹶﻛﻤَﺎ َﺗ ﹾﺄ ُﺧﺬﹸﻭ ﹶﻥ،ِﻣ ْﻦ ﹺﺟ ﹾﻠ َﺪِﺗﻜﹸ ْﻢ
“Jeg vil erfare nogle folk fra min ummah, der på
Opstandelsesdagen vil komme med gode gerninger så hvide som
Tihama-bjerge, og som Allah, den Stærke, den Almægtige vil
gøre til udspredt støv. Thawban sagde: O Allahs Sendebud,
beskriv dem for os, opklar dem for os, så vi ikke bliver blandt dem
uden at vi er klare over det. Han sagde: Det er dog jeres brødre,
har samme skind som jeres, og de tager af natten som I tager,
men de er nogle folk, der krænker Allahs forbud, når de befinder
sig alene med disse”. (Ibn Majah). Al-Kanani, forfatteren af ’Misbah
al-Zujaja’, sagde: Det er en sahih beretningskæde, hvis mænd er
pålidelige.
• ’Abdullah bin Mas’ud berettede os to ahadith, hvor den ene er om
Profeten (saaws) og den anden om ham selv, hvori han sagde:
ﺏ َﻣ ﱠﺮ
 َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ﹺﺟ َﺮ َﻳﺮَﻯ ﹸﺫﻧُﻮَﺑﻪُ ﹶﻛ ﹸﺬﺑَﺎ ﹴ،ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹶﻘ َﻊ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
ُ ﺖ َﺟَﺒ ﹴﻞ َﻳﺨَﺎ
َ ﺤ
ْ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ َﻦ َﻳﺮَﻯ ﹸﺫﻧُﻮَﺑﻪُ ﹶﻛﹶﺄﱠﻧﻪُ ﻗﹶﺎ ِﻋﺪٌ َﺗ
.« ... ﻕ ﹶﺃْﻧ ِﻔ ِﻪ
َ ﺏ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻓ ْﻮ
َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃْﻧ ِﻔ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹺﺑ ِﻪ َﻫ ﹶﻜﺬﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑُﻮ ِﺷﻬَﺎ ﹴ
“Den troende ser sine forseelser, som om han sidder under et
bjerg, som han frygter at vælte ned over sig, og den, der fajir
(overtræder) ser sine forseelser som fluer, der passerede hans
næse, hvor han fjerner dem sådan; Abu Shihab sagde: Drev dem
væk fra sin næse med hånden …”. (Al-Bukhari).
• Det blev berettet via Sa’d, som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige:
.«ﺨ ِﻔ ﱠﻲ
َ ﺐ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ ﺍﻟﱠﺘ ِﻘ ﱠﻲ ﺍﹾﻟ َﻐﹺﻨ ﱠﻲ ﺍﹾﻟ
ﺤ ﱡ
ِ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ُﻳ
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“Allah elsker den gudfrygtige, nøjsomme, usynlige tjener”.
(Muslim).
• Det blev berettet via Usama bin Shuraik, som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺕ
َ ﻼ َﺗ ﹾﻔ َﻌ ﹾﻠ ُﻪ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺧ ﹶﻠ ْﻮ
ﻚ َﺷﻴْﺌﹰﺎ ﹶﻓ ﹶ
َ ﷲ ِﻣ ْﻨ
ُ »ﻣَﺎ ﹶﻛ ﹺﺮ َﻩ ﺍ
“Det, som Allah afskyr fra dig, må du ikke gøre, når du er alene”.
(Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling)).
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Amru, som sagde:
: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ِﻕ ﺍﻟ ﱢﻠﺴَﺎﻥ
ﺻﺪُﻭ ﹺ
َ ﺐ
ﺨﻤُﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹺ
ْ  ﹸﻛ ﱡﻞ َﻣ:ﻀﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺱ ﹶﺃ ﹾﻓ
ﻱ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﺃ ﱡ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ »ﻗِﻴ ﹶﻞ ِﻟ َﺮﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍ
.«ﺴ َﺪ
َ  ﻫُ َﻮ ﺍﻟﱠﺘ ِﻘ ﱡﻲ ﺍﻟﱠﻨ ِﻘ ﱡﻲ ﹶﻻ ﹺﺇﹾﺛ َﻢ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ َﺑ ْﻐ َﻲ َﻭ ﹶﻻ ِﻏ ﱠﻞ ﻭ ﹶﻻ َﺣ:ﺨﻤُﻮ ُﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﺐﹺ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ْ  ﹶﻓﻤَﺎ َﻣ،ُﻕ ﺍﻟ ﱢﻠﺴَﺎ ِﻥ َﻧ ْﻌ ﹺﺮ ﹸﻓﻪ
ُ ﺻﺪُﻭ
َ
“Der blev sagt til Allahs Sendebud (saaws): Hvilke folk er bedst?
Han sagde: Enhver med et purt hjerte og en sandfærdig tunge.
De sagde: Den med en sandfærdig tunge kender vi, men hvem er
den med et purt hjerte? Han sagde: Han er den gudfrygtige og
rene, i hvilken der ingen forsyndelse, overgreb, nag eller
misundelse er”. Al-Kinani sagde: Den er en sahih beretningskæde, og
Al-Baihaqi berettede den i sin ’Sunan’ (hadith-samling) med denne
beretningskæde.
• Det blev berettet via Abu Imama at Profeten (saaws) sagde: Allah
(swt) sagde:
،ﺴ ﱢﺮ
 َﻭﹶﺃﻃﹶﺎ َﻋﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱢ،ﺴ َﻦ ِﻋﺒَﺎ َﺩ ﹶﺓ َﺭﱢﺑ ِﻪ
َ  ﹶﺃ ْﺣ،ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ
ﻆ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﻒ ﺍﹾﻟﺤَﺎ ِﺫ ﺫﹸﻭ َﺣ ﱟ
ُ ﻂ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺎﺋِﻲ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ ﹶﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦٌ َﺧﻔِﻴ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ﹾﻏَﺒ ﹶ
:ﺾ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹸﺛ ﱠﻢ َﻧ ﹶﻔ،ﻚ
َ ﺼَﺒ َﺮ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫِﻟ
َ  َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹺﺭ ْﺯﻗﹸﻪُ ﹶﻛﻔﹶﺎﻓﹰﺎ ﹶﻓ،ﺱ ﻟﹶﺎ ُﻳﺸَﺎ ُﺭ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄﺻَﺎﹺﺑ ﹺﻊ
َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻏﹶﺎ ِﻣﻀًﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
.«ﺖ َﺑﻮَﺍﻛِﻴ ِﻪ ﹶﻗ ﱠﻞ ُﺗﺮَﺍﹸﺛ ُﻪ
ْ ﺖ َﻣﹺﻨﱠﻴﺘُﻪُ ﹶﻗ ﱠﻠ
ْ ﺠ ﹶﻠ
ُﻋ ﱢ
“Den bedste af Mine awliya’ hos Mig er sandelig den troende,
som har let bagage, en (rimelig) andel af salah, som udfører
tilbedelsen af sin Herre på bedste vis, adlyder Ham i
hemmelighed, er usynlig blandt folk og som man ikke peger på
med fingre, og som har beskeden forsyning og viser udholdenhed
over for det. Derefter rystede han med sin hånd og sagde: Hans
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død blev fremskyndet, havde få der græd over ham og havde lidt
arv”. (Al-Tirmidhi og karakteriserede den som hasan).
• Det blev berettet via Bahz bin Hakim, som sagde: Zurara bin Abi
Awfa ledede (under bønnen) os i Qashir-stammens moské, hvor han
reciterede (Qur’an-kapitlet) al-Muddathir. Da han nåede (Qur’an-verset):

﴾ ﴿ ﻓﹶﺈﺫﹶﺍ ﻧُ ِﻘ َﺮ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎﻗﹸﻮ ﹺﺭ
“Når der da blæses på luren” (OQM. Al-Muddathir 74: 8),
faldt han død om. (Al-Hakim, og sagde, at den har en sahih
beretningskæde).
• Det blev berettet via Ibn ’Abbas (raa), at Allahs Sendebud (saaws)
under Badr-dagen sagde:
 ﹶﺃَﻧ ﹾﻘﺘُﻞﹸ ﺁﺑَﺎ َﺀﻧَﺎ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑُﻮ ﺣُ ﹶﺬْﻳ ﹶﻔ ﹶﺔ ْﺑ ُﻦ ﻋُ ْﺘَﺒ ﹶﺔ،ﺴَﺘ ﹾﻜﺮَﻫﺎﹰ
ْ ُﺝ ﻣ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﺧ َﺮ،ُﻒ َﻋ ْﻨﻪ
ْ ﺱ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹾﻜ ﹸﻔ
َ » َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ِﻘ َﻲ ِﻣ ْﻨﻜﹸﻢ ﺍﹾﻟ َﻌﺒﱠﺎ
ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ ﺖ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ
ْ  ﹶﻓَﺒ ﹶﻠ َﻐ،ِﺴ ْﻴﻒ
ﺿ ﹺﺮَﺑﱠﻨﻪُ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
ْ ﷲ ﹶﻟﹶﺄ
ِ ﺱ ﻭَﺍ
َ  َﻭَﻧ َﺪﻉُ ﺍﹾﻟ َﻌﺒﱠﺎ،َﻭﹺﺇ ْﺧﻮَﺍَﻧﻨَﺎ َﻭ َﻋﺸَﺎِﺋ َﺮﻧَﺎ
ُﻀ َﺮﺏ
ْ ُﺺ – ﻳ
ﷲ َﻋ ْﻨﻪُ ﹺﺇﱠﻧﻪُ ﹶﻟﹶﺄ ﱠﻭﻝﹸ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ ﹶﻛﻨﱠﺎﻧﹺﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺑﹶﺄﺑﹺﻲ َﺣ ﹾﻔ ﹴ
ُ ﺿ َﻲ ﺍ
ِ ﺺ – ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻋُ َﻤﺮُ َﺭ
 ﻳَﺎ ﹶﺃﺑَﺎ َﺣ ﹾﻔ ﹴ:ﺏ
ﺨﻄﱠﺎ ﹺ
َ ِﻟﻌُ َﻤ َﺮ ْﺑ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ
 ﻣَﺎ: َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃﺑُﻮ ﺣُ ﹶﺬْﻳ ﹶﻔ ﹶﺔ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ،َﺏ ﻋُﻨُ ﹶﻘﻪُ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﹶﻗ ْﺪ ﻧَﺎ ﹶﻓﻖ
َ ﺿ ﹺﺮ
ْ ﻸ
َ  َﺩ ْﻋﻨﹺﻲ ﹶﻓ:ُ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻋُ َﻤﺮ،ِﺴ ْﻴﻒ
ﷲ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
ِ َﻭ ْﺟﻪُ َﻋ ﱢﻢ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍ
 ﹶﻓﻘﹸِﺘ ﹶﻞ َﻳ ْﻮ َﻡ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺸﻬَﺎ َﺩ ِﺓ
ﷲ َﻋﻨﱢﻲ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
ُ  َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃﺯَﺍ ﹸﻝ ﺧَﺎﺋِﻔﹰﺎ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ ﹶﻜ ﱠﻔ ُﺮﻫَﺎ ﺍ،ُﻚ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹸﻗ ﹾﻠﺖ
َ ﹶﺃﻧَﺎ ﺑﹺﺂﻣِﻦ ِﻣ ْﻦ ِﺗ ﹾﻠ
.«ﺍﹾﻟَﻴﻤَﺎ َﻣ ِﺔ َﺷﻬﹺﻴﺪﹰﺍ
“Den af jer, der træffer al-’Abbas, skal holde sig væk fra ham,
fordi han modvilligt tog af sted (til kamp). Så sagde Abu
Hudhaifa bin Utba: Skal vi dræbe vores forfædre, brødre og
stammer, og lade al-’Abbas gå fri; nej, ved Allah, jeg vil sandelig
slå ham med sværdet. Dette nåede frem til Allahs Sendebud
(saaws), som sagde til ’Umar: O Abu Hafs – ’Umar (ra) sagde:
Det var den første dag han kaldte mig Abu Hafs -, bliver ansigtet
af Allahs Sendebuds onkel slået med sværdet! Dér sagde ’Umar:
Lad mig slå hans hals, han har da hyklet. Så plejede Abu
Hudhaifa at sige: Jeg vil ikke være i sikkerhed grundet det ord jeg
udtalte, og jeg vil fortsat være i frygt indtil Allah lader mig udsone
det gennem martyrium. Han (Ibn ’Abbas) sagde: Så blev han
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dræbt som martyr ved Yamama-dagen”. (Al-Hakim i ’Al-Mustadrak’
og sagde, at den er sahih ifølge Muslims betingelse).
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6. At græde af frygt for Allah og
under ihukommelsen af Ham (swt)
At græde af frygt for Allah (swt) er mandub, og beviset på dette er
følgende fra Bogen (dvs. Qur’anen) og Sunnah:
Hvad Bogen angår, er der Hans (swt) tale:

﴾ ﺤﻜﹸﻮ ﹶﻥ َﻭ ﹶﻻ َﺗْﺒﻜﹸﻮ ﹶﻥ
َﻀ
ْ  َﻭَﺗ،ﺠﺒُﻮﻥﹶ
َ ﺚ َﺗ ْﻌ
ِ ﺤﺪِﻳ
َ ﴿ ﹶﺃﹶﻓ ِﻤ ْﻦ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ
“Undrer I jer over dette udsagn, og ler og græder ikke!”
(OQM. Al-Najm 53: 59)

﴾ ﺸﻮﻋﹰﺎ
ُ ﺨﺮﱡﻭ ﹶﻥ ِﻟ ﹾﻠﹶﺄ ﹾﺫﻗﹶﺎ ِﻥ َﻳْﺒﻜﹸﻮ ﹶﻥ َﻭَﻳﺰﹺﻳ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ُﺧ
ِ ﴿ َﻭَﻳ
“Og de falder grædende ned på deres ansigter, og det forøger deres ydmyghed”
(OQM. Al-Isra’ 17: 109)

﴾ ﴿ ﹺﺇﺫﹶﺍ ُﺗْﺘﻠﹶﻰ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﺀَﺍﻳَﺎﺕُ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹺﻦ َﺧﺮﱡﻭﺍ ُﺳﺠﱠﺪﹰﺍ َﻭﺑُ ِﻜّﻴﹰﺎ
“Når den Nådiges (åbenbarings)vers bliver læst for dem, falder de ned på deres
ansigter (for sujud) grædende” (OQM. Maryam 19: 58)
Hvad Sunnah angår, er der følgende:
• Det blev berettet via Ibn Mas’ud, som sagde: Profeten (saaws) sagde
til mig:
ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ْﺳ َﻤ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ
 ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹸﺃ ِﺣ ﱡ، َﻧ َﻌ ْﻢ:ﻚ ﺃﹸْﻧ ﹺﺰ ﹶﻝ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﻚ َﻭ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
َ ﺖ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺁ ﹾﻗ َﺮﺃﹸ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ،»ﺍ ﹾﻗ َﺮﹾﺃ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁﻥﹶ

ﺸﻬﹺﻴ ٍﺪ
َ ﻒ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹺﺟﹾﺌﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﺃﹸ ﱠﻣ ٍﺔ ﹺﺑ
َ  )ﹶﻓ ﹶﻜْﻴ:ﺖ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﹾﺂَﻳ ِﺔ
ُ  ﹶﻓ ﹶﻘ َﺮﹾﺃﺕُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺳُﻮ َﺭ ﹶﺓ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ ِﺀ َﺣﺘﱠﻰ ﹺﺟ ﹾﺌ،ﹶﻏ ْﻴﺮﹺﻱ
.«ﺖ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﻋ ْﻴﻨَﺎ ُﻩ َﺗ ﹾﺬ ﹺﺭﻓﹶﺎ ِﻥ
 ﻓﹶﺎﹾﻟَﺘ ﹶﻔ ﱡ.ﻚ ﺍﻟﹾﺂ ﹶﻥ
َ ُﺴﺒ
ْ ﺷﻬﹺﻴﺪًﺍ( ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺣ
َ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ َﻫ ُﺆﻟﹶﺎ ِﺀ
َ َﻭ ﹺﺟﹾﺌﻨَﺎ ﹺﺑ
“Læs Qur’anen for mig. Da sagde jeg: Skal jeg læse Qur’anen for
dig, når det er dig, den blev åbenbaret for? Han sagde: Jeg kan
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lide at høre den fra andre. Så læste jeg surat al-Nisa’ indtil jeg
kom til denne aya:

﴾ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ َﻫﺆُ ﹶﻻ ِﺀ َﺷﻬﹺﻴﺪﹰﺍ
َ ﺸﻬﹺﻴ ٍﺪ َﻭ ﹺﺟﹾﺌﻨَﺎ ﹺﺑ
َ ﻒ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹺﺟﹾﺌﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﺃﹸ ﱠﻣ ٍﺔ ﹺﺑ
َ ﴿ ﹶﻓ ﹶﻜْﻴ
“Hvorledes (vil det være) hvis Vi hentede et vidne fra enhver nation, og Vi hentede
dig som vidne over for disse” (OQM. Al-Nisa’ 4: 41)
Dér sagde han: Det er nok. Jeg vendte mig mod ham, og så hans
øjne flød (med tårer)”. (Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Anas (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
holdt en tale, som jeg aldrig nogen sinde hørt magen til, hvor han
sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺏ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ ﺻﺤَﺎ
ْ  ﹶﻓ َﻐﻄﱠﻰ ﹶﺃ،ﺤ ﹾﻜﺘُ ْﻢ ﹶﻗﻠِﻴﻠﹰﺎ َﻭﹶﻟَﺒ ﹶﻜ ْﻴﺘُ ْﻢ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ
ِﻀ
َ »ﹶﻟ ْﻮ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢُ ﹶﻟ
.«ٌُﻭﺟُﻮ َﻫ ُﻬ ْﻢ َﻭﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﺧﹺﻨﲔ
“Hvis I vidste, hvad jeg ved, ville I le lidt og græde meget. Dér
dækkede Allahs Sendebuds Sahaba deres ansigter og snøftede”.
(Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Abu Huraira, som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺖ َﻋ ْﻴﻨَﺎ ُﻩ
ْ ﺿ
َ  ﹶﻓﻔﹶﺎ، َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺧﺎِﻟﻴًﺎ... ُ» َﺳ ْﺒ َﻌﺔﹲ ﻳُ ِﻈ ﱡﻠﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻲ ِﻇ ﱢﻠ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﻟﹶﺎ ِﻇ ﱠﻞ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻇ ﱡﻠﻪ
“Der er syv, som Allah overskygger med Sin skygge, den dag, der
ingen skygge er foruden Hans … og en mand, der mens han var
alene ihukom Allah, hvorefter hans øjne blev fyldt med tårer”.
(Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Ibn ’Umar, som han sagde: Da Profetens
smerte blev voldsommere blev han spurgt om salah, så sagde han:
.« ... ﺸﺔﹸ ﹶﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺑَﺎ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﺭﻗِﻴﻖٌ ﹶﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ ﹶﻏ ﹶﻠَﺒﻪُ ﺍﹾﻟُﺒﻜﹶﺎ ُﺀ
َ ﺖ ﻋَﺎِﺋ
ْ  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﺼ ﱢﻞ ﺑﹺﺎﻟﻨﱠﺎﺱﹺ
َ ُ» ُﻣﺮُﻭﺍ ﹶﺃﺑَﺎ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ ﹶﻓ ﹾﻠﻴ
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“Befal Abu Bakr til at (lede) folk i salah. Så sagde A’isha: Abu
Bakr er en blid mand. Når han reciterer (Qur’anen), overvældes
han af gråd …”. Dette er beretningen fra al-Bukhari, og i Muslims
beretning stod der:
.« ... ُ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ﹶﻻ َﻳ ْﻤ ِﻠﻚُ َﺩ ْﻣ َﻌﻪ،ٌﷲ ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃﺑَﺎ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﺭﻗِﻴﻖ
ِ  ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖُ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ:ﺖ
ْ »ﻗﹶﺎﹶﻟ
“Hun sagde: Jeg sagde, o Allahs Sendebud, Abu Bakr er en blid
mand. Når han reciterer Qur’anen, kan han ikke beherske sine
tårer …” (Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Anas, som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde til Ubai’ bin Ka’b (ra):
 ﹶﻓَﺒﻜﹶﻰ،ْ َﻧ َﻌﻢ: َﻭ َﺳﻤﱠﺎﻧﹺﻲ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،(ﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ
ﹶ

ﻚ )ﹶﻟ ْﻢ َﻳﻜﹸ ﹺﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ
َ ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﹶﺃ َﻣ َﺮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﹶﺃ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ
.«ﹸﺃَﺑ ﱞﻲ

“Allah, den Stærke, den Almægtige, beordrede mig til at recitere
(følgende) for dig:

﴾ ﴿ ﹶﻟ ْﻢ َﻳﻜﹸ ﹺﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ
“Dem, som var vantro, kunne ikke …” (OQM. Al-Bayyinah 98: 1);
Så sagde ’Ubai: Har Han nævnt mig ved navn? Han sagde: Ja. Da
græd ’Ubai” (Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ﺠَﺘ ِﻤﻊُ ﹸﻏﺒَﺎﺭٌ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،ﻉ
ﻀ ْﺮ ﹺ
ﺸَﻴ ِﺔ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﻳﻌُﻮ َﺩ ﺍﻟ ﱠﻠَﺒﻦُ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
ْ »ﻟﹶﺎ َﻳ ِﻠﺞُ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﺑﻜﹶﻰ ِﻣ ْﻦ َﺧ
.«َﻭ ُﺩﺧَﺎ ﹸﻥ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ
“Ingen mand, som græd af Allahs frygt, vil træde ind i ilden, med
mindre mælken vender tilbage til yveret, og intet støv (rejst i
kamp) for Allahs sag vil samles med røg fra helvedet”. (AlTirmidhi sagde: Hasan og sahih).
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• Det blev berettet via ’Abdullah bin al-Shakhir, som sagde:
.«ﺠ ْﻮ ِﻓ ِﻪ ﹶﺃﺯﹺﻳﺰٌ ﹶﻛﹶﺄﺯﹺﻳ ﹺﺰ ﺍﹾﻟ ِﻤ ْﺮ َﺟ ﹺﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟُﺒﻜﹶﺎ ِﺀ
َ ﺼﻠﱢﻲ َﻭِﻟ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﻫُ َﻮ ُﻳ
َ »ﹶﺃَﺗ ْﻴﺖُ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
“Jeg kom til Allahs Sendebud (saaws), mens han udførte salah,
hvor hans indre havde en snurren som (kogende) kedlens snurren
grundet gråd”. Al-Nawawi sagde: Berettet via Abu Dawud og alTirmidhi i ’Al-Shama’il’ med en sahih beretningskæde.
• Det blev berettet via Ibrahim bin ’Abdel-Rahman bin ’Awf, som
sagde, at ’Abdel-Rahman bin ’Awf (ra) fik bragt mad, mens han fastede,
hvorfor han sagde:
“Mus’ab bin ’Umair (ra), som er bedre end mig, blev dræbt. Han
blev iført et ligklæde; når hans hoved blev dækket, blev hans
fødder afdækket, og når hans fødder blev dækket, blev hans
hoved afdækket. Så sagde han (dvs. Abdul-Rahman): Og Hamza,
som er bedre end mig, blev også dræbt. Derefter blev det jordiske
liv(s goder) forøget så meget for os – eller han sagde: Vi fik tildelt
så meget af det jordiske liv(s goder) – at vi frygter, at vor
belønning er blevet fremskyndet for os; derefter begyndte han at
græde indtil han efterlod maden”.
• Det blev berettet via Al-Irbadh bin Sari’ya (ra), som sagde:
.« ... ﺖ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺍﹾﻟ ُﻌﻴُﻮ ﹸﻥ
ْ ﺏ َﻭ ﹶﺫ َﺭ ﹶﻓ
ُ ﺖ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻠﹸﻮ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻣ ْﻮ ِﻋ ﹶﻈ ﹰﺔ َﻭ ﹺﺟ ﹶﻠ
َ » َﻭ َﻋ ﹶﻈﻨَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Allahs Sendebud (saaws) formanede os med en formaning, over
hvilken hjerterne skælvede og øjnene flød (med tårer) … ”. (Abu
Dawud, og al-Tirmidhi som sagde: Hasan og sahih).
• Det blev berettet via Anas (ra), at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.« ﹶﻟ ْﻢ ُﻳ َﻌﺬﱠﺏ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ،ِﺽ ِﻣ ْﻦ ُﺩﻣُﻮ ِﻋﻪ
َ ﺐ ﺍ َﻷ ْﺭ
َ  َﺣﺘﱠﻰ َﻳﺼِﻴ،ِﺸَﻴ ِﺔ ﺍﷲ
ْ ﺖ َﻋ ْﻴﻨَﺎ ُﻩ ِﻣ ْﻦ َﺧ
ْ ﺿ
َ ﷲ ﹶﻓﻔﹶﺎ
َ » َﻣ ْﻦ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮ ﺍ
“Den, der ihukommer Allah, hvorefter hans øjne flyder (med
tårer) af frygt for Allah indtil hans tårer rammer gulvet, vil ikke
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straffes på Opstandelsesdagen”. (Al-Hakim, og han karakteriserede
den som sahih, og al-Dhahabi udtrykte sin enighed heri).
• Det blev berettet via Abu Raihana, som sagde: Vi drog af sted med
Allahs Sendebud (saaws) i et slag, og jeg hørte ham sige:
ﺖ
ُ  َﻭَﻧﺴِﻴ،ﺕ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ ﺖ ﺍﻟﻨﱠﺎ ُﺭ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﻴ ﹴﻦ َﺳ ﹺﻬ َﺮ
ْ  ُﺣ ﱢﺮ َﻣ،ﺸَﻴ ِﺔ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ ﺖ ِﻣ ْﻦ َﺧ
ْ ﺖ ﺍﻟﻨﱠﺎ ُﺭ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﻴ ﹴﻦ َﺩ َﻣ َﻌ
ْ » ُﺣ ﱢﺮ َﻣ
.«ﺖ َﻋ ْﻦ َﻣﺤَﺎ ﹺﺭ ﹺﻡ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ ﻀ
ﺖ ﺍﻟﻨﱠﺎ ُﺭ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﻴ ﹴﻦ ﹶﻏ ﱠ
ْ ﺍﻟﺜﱠﺎِﻟﹶﺜ ﹶﺔ َﻭ َﺳ ِﻤ ْﻌﺖُ َﺑﻌْﺪ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ُﺣ ﱢﺮ َﻣ
“Ilden er forbudt for et øje, der fælder en tåre af frygt for Allah; ilden

er forbudt for et øje, der holder sig vågen for Allahs sag; og det
tredje glemte jeg, og senere hørte jeg at han sagde: Ilden er
forbudt for et øje, der sænker blikket over for det, som Allah har
forbudt”. (Ahmad, og al-Hakim, der karakteriserede den som sahih,
hvilket al-Dhahabi og al-Tirmidhi er enige med ham heri, og ordlyden
er hans).
• Det blev berettet via Abu Mulaikas søn, som sagde: Vi sad hos
’Abdullah bin ’Amru ved Stenen (ved Ka’ba), hvor han sagde:
“Græd, og hvis I ikke finder gråd, så lad som om I græder. Hvis I
havde viden, ville hver af jer holde salah indtil hans ryg blev
knækket, og han ville græde indtil hans stemme forsvandt”. (AlHakim, og han karakteriserede den som sahih, hvor al-Dhahabi udtrykte
enighed heri).
• Det blev berettet via Ali (ra), som sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﷲ
ِ  َﻭﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ َﺭﹶﺃْﻳُﺘﻨَﺎ َﻭﻣَﺎ ﻓِﻴﻨَﺎ ﻗﹶﺎِﺋﻢٌ ﹺﺇ ﱠﻻ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ،ِ»ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻴﻨَﺎ ﻓﹶﺎ ﹺﺭﺱٌ َﻳ ْﻮ َﻡ َﺑ ْﺪ ﹴﺭ ﹶﻏ ْﻴ َﺮ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﹾﻘﺪَﺍﺩ
.«ﺢ
َ ﺻَﺒ
ْ ﺼﻠﱢﻲ َﻭَﻳ ْﺒﻜِﻲ َﺣﺘﱠﻰ ﹶﺃ
َ ﺠ َﺮ ٍﺓ ُﻳ
َ ﺖ َﺷ
َ ﺤ
ْ َﺗ
“Der fandtes ingen riddere iblandt os ved Badr-dagen foruden alMiqdad; jeg betragtede os, mens ingen iblandt os stod op (for
Qiyam-salah) undtagen Allahs Sendebud (saaws), (som stod)
under et træ, hvor han udførte salah og græd indtil morgenen
indtraf”. (Ibn Khuzaima i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
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• Det blev berettet via Thawban (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« َﻭَﺑﻜﹶﻰ َﻋﻠﹶﻰ َﺧﻄِﻴﹶﺌِﺘ ِﻪ،ُ َﻭ َﻭ ِﺳ َﻌﻪُ َﺑ ْﻴُﺘﻪ،ُﺴﻪ
َ ﻚ َﻧ ﹾﻔ
َ »ﻃﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﻣ ﹶﻠ
“Salighed til den, der beherskede sig selv, og hvis hjem var
rummeligt (nok) for ham, og som græd over sin synd”. (AlTabarani, som karakteriserede dens beretningskæde som hasan).
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7. At være forhåbningsfuld over for
Allah (swt), og ikke fortvivle Hans
barmhjertighed
Meningen med raja’ (dvs. forhåbning) er at have god tro om Allah (swt).
Blandt andet vil det at have god tro om Allah (swt) sige, at du håber på
Hans barmhjertighed, lettelse, tilgivelse og støtte. Allah (swt) har rost
den, der gør dette og den, der frygter og befrygter Ham, og har gjort
forhåbning og god tro til wajib, ligesom Han (swt) gjorde frygten til
wajib. Derfor bør tjeneren være frygtsom og forhåbningsfuld. Beviserne
for frygten er blevet nævnt. Følgende er nogle beviser fra Bogen (dvs.
Qur’anen) og Sunnah vedrørende forhåbningen:
Allah (swt) sagde:

ﷲ
ِ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻫَﺎ َﺟﺮُﻭﺍ َﻭﺟَﺎ َﻫﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍ
﴾ ﷲ ﹶﻏﻔﹸﻮ ٌﺭ َﺭﺣِﻴ ٌﻢ
ُ  ﻭَﺍ،ِﺖ ﺍﷲ
َ ﻚ َﻳ ْﺮﺟُﻮ ﹶﻥ َﺭ ْﺣ َﻤ
َ ﹸﺃﻭْﻵِﺋ
“Sandelig, de som har iman og som udvandrer og kæmper for Allahs sag – disse (er
dem, som) håber på Allahs barmhjertighed. Og Allah er Tilgivende, Barmhjertig”
(OQM. Al-Baqarah 2: 218)

﴾ﲔ
َ ﺴﹺﻨ
ِﺤ
ْ ُﺐ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻤ
ٌ ﻚ ﹶﻗﺮﹺﻳ
َ ﺖ َﺭﱢﺑ
َ  ﹺﺇﻥﱠ َﺭ ْﺣ َﻤ،﴿ ﻭَﺍ ْﺩﻋُﻮﻩُ َﺧﻮْﻓﹰﺎ َﻭ ﹶﻃﻤَﻌﺎﹰ
“Og påkald Ham i frygt og håb, da Allahs barmhjertighed er nær dem, der handler
godt” (OQM. Al-A’raf 7: 56)

﴾ﺏ
ﺸﺪِﻳ ُﺪ ﺍﹾﻟ ِﻌﻘﹶﺎ ﹺ
َ ﻚ ﹶﻟ
َ  َﻭﹺﺇﻥﱠ َﺭﱠﺑ،ْﺱ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻇ ﹾﻠ ِﻤ ﹺﻬﻢ
ﻚ ﹶﻟﺬﹸﻭ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍﺓ ِﻟ ﹾﻠﻨﱠﺎ ﹺ
َ ﴿ َﻭﹺﺇﻥﱠ َﺭﱠﺑ
“Og din Herre er sandelig fuld af tilgivelse mod menneskene trods deres
uretfærdighed. Og din Herre er visselig streng i Sin straf” (OQM. Al-Ra’d 13: 6)
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ُﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﹶﻥ َﻳْﺒَﺘﻐُﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﱢﺑ ﹺﻬﻢُ ﺍﹾﻟ َﻮﺳِﻴﹶﻠ ﹶﺔ ﹶﺃﱡﻳ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﺏُ َﻭَﻳ ْﺮﺟُﻮ ﹶﻥ َﺭ ْﺣ َﻤَﺘﻪ
َ ﴿ ﹸﺃﻭْﻵِﺋ
﴾ ﺤﺬﹸﻭﺭﹰﺍ
ْ ﻚ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻣ
َ ﺏ َﺭﱢﺑ
َ  ﹶﺇﻥﱠ َﻋﺬﹶﺍ،َُﻭَﻳﺨَﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ َﻋﺬﹶﺍَﺑﻪ
“Disse, som de påkalder, søger (selv) nærhed til deres Herre (for at komme)
nærmest, og de håber på Hans barmhjertighed og frygter Hans straf, da din Herres
straf er frygtet” (OQM. Al-Isra’ 17: 57)

﴾ﲔ
َ  َﻭﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ ﹶﻟﻨَﺎ ﺧَﺎ ِﺷ ِﻌ،﴿ َﻭَﻳ ْﺪﻋُﻮَﻧﻨَﺎ َﺭﻏﹶﺒﹰﺎ َﻭ َﺭﻫَﺒﺎﹰ
“Og de (plejede) at påkalde Os i håb og frygt, og de var underdanige for Os”
(OQM. Al-Anbiya’ 21: 90)

 ﹸﻗ ﹾﻞ َﻫ ﹾﻞ،ِﺤ ﹶﺬﺭُ ﺍ َﻷ ِﺧ َﺮ ﹶﺓ َﻭَﻳ ْﺮﺟُﻮ َﺭ ْﺣ َﻤ ﹶﺔ َﺭﱢﺑﻪ
ْ ﺖ ﺀَﺍﻧَﺂ َﺀ ﺍﻟﱠْﻴ ﹺﻞ ﺳَﺎﺟﹺﺪﹰﺍ َﻭﻗﹶﺂﺋِﻤﹰﺎ َﻳ
ٌ ﴿ ﹶﺃ ﱠﻣ ْﻦ ﻫُ َﻮ ﻗﹶﺎﹺﻧ
﴾ﺏ
 ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ َﻳَﺘ ﹶﺬﻛﱠﺮُ ﹸﺃ ْﻭﻟﹸﻮﺍ ﺍ َﻷﹾﻟﺒَﺎ ﹺ.ﺴَﺘﻮﹺﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻻ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ
ْ َﻳ
“Er den, som står længe og lydigt (i bøn) i nattens timer, idet han kaster sig ned og
står opret og frygter al-’Akhirah og håber på sin Herres barmhjertighed, (lig den,
som er ulydig)? Sig: Mon de, der er vidende, og de, der er uvidende, er lige? Sandelig,
det er kun de forstandige som vil tænke sig om” (OQM. Al-Zumar 39: 9)
Fra Sunnah er der følgende:
• Det blev berettet via Wathilah bin Al-Asqa’, som sagde:
 ﹶﺃﻧَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹶﻇ ﱢﻦ َﻋ ْﺒﺪِﻱ:ﻼ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺟ ﱠﻞ َﻭ َﻋ ﹶ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
َ ﺸ ْﺮ ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ َﺳ ِﻤ ْﻌﺖُ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ِ  ﹶﻓَﹶﺄْﺑ...»
.«ُﺍ ﹶﻓ ﹶﻠﻪ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻇ ﱠﻦ َﺷﺮ،ُ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻇ ﱠﻦ َﺧ ْﻴﺮًﺍ ﹶﻓ ﹶﻠﻪ،ﺑﹺﻲ
“… Glæd dig, da jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige: Allah, den
Almægtige, den Ophøjede sagde: Jeg er som Min tjeners tro på
Mig, hvis han tror godt, får han det, og hvis han tror ondt, får han
det”. (Ahmad med en hasan beretningskæde, og Ibn Hibban i sin
’Sahih’ (hadith-samling)). Hans tale: “Og hvis han tror ondt, får han
det” er et indicium (dvs. qarina) for, at anmodningen er beslutsom, dvs.
at befalingen om forhåbningen og god tro, som er nævnt i Qur’anversene og ahadith, angiver wujub (forpligtigelsen).
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• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.« ... ﲔ َﻳ ﹾﺬ ﹸﻛ ُﺮﻧﹺﻲ
َ  َﻭﹶﺃﻧَﺎ َﻣ َﻌﻪُ ِﺣ، ﹶﺃﻧَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹶﻇ ﱢﻦ َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﺑﹺﻲ:»َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ
“Allah, den Stærke, den Almægtige, siger: Jeg er som Min tjeners
tro på Mig, og Jeg er med ham, når han ihukommer Mig … ”.
(Der er enighed herom).
• Det blev berettet via Jabir (ra), at han hørte Profeten (saaws), tre
dage før sin død, sige:
.«ﺴﻦُ ﺍﻟ ﱠﻈ ﱠﻦ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ
ِﺤ
ْ ُ»ﻟﹶﺎ َﻳﻤُﻮَﺗ ﱠﻦ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﻭﻫُ َﻮ ﻳ
“Ingen af jer må dø, med mindre han har god tiltro til Allah, den
Stærke, den Almægtige”. (Muslim).
• Det blev berettet via Anas (ra), at Profeten (saaws) kom ind til en
ung mand, som var døende, og sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﻑ ﹸﺫﻧُﻮﺑﹺﻲ
ُ  َﻭﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃﺧَﺎ، ﹶﺃ ْﺭﺟُﻮ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ﺠﺪُ َﻙ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻒ َﺗ ﹺ
َ » ﹶﻛ ْﻴ
.« ﻑ
ُ ﺐ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ﻓِﻲ ِﻣ ﹾﺜ ﹺﻞ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ ِﻃ ﹺﻦ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﺎ ُﻩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎ َﻳ ْﺮﺟُﻮ ﻭَﺁ َﻣَﻨﻪُ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳﺨَﺎ
ﺠَﺘ ِﻤﻌَﺎ ِﻥ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠ ﹺ
ْ  ﻟﹶﺎ َﻳ:َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
“Hvordan har du det? Han sagde: O Allahs Sendebud, jeg er
forhåbningsfuld over for Allah og frygter for mine forseelser. Så
sagde Allahs Sendebud (saaws): (Når) disse to samles i en tjeners
hjerte i en sådan tilstand, vil Allah bestemt skænke ham, hvad
han håber på, og sikre ham mod det, han frygter”. (Al-Tirmidhi,
Ibn Majah, og al-Hafiz al-Mundhiri sagde: Dens beretningskæde er
hasan).
• Det blev berettet via Anas (ra), som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud (saaws) sige:
 ﻳَﺎ ﺍْﺑ َﻦ،ﻚ َﻭﻟﹶﺎ ﹸﺃﺑَﺎﻟِﻲ
َ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ْﻨ
َ ﻚ ﻣَﺎ َﺩ َﻋ ْﻮَﺗﻨﹺﻲ َﻭ َﺭ َﺟ ْﻮَﺗﻨﹺﻲ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮﺕُ ﹶﻟ
َ  ﻳَﺎ ﺍْﺑ َﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ﹺﺇﱠﻧ:»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ََﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
ﺽ
ﺏ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ﻚ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃَﺗ ْﻴَﺘﻨﹺﻲ ﹺﺑ ﹸﻘﺮَﺍ ﹺ
َ  ﻳَﺎ ﺍْﺑ َﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ﹺﺇﱠﻧ،ﻚ
َ ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ﹶﻔ ْﺮَﺗﻨﹺﻲ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮﺕُ ﹶﻟ
ﻚ َﻋﻨَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠ
َ ُﺖ ﹸﺫﻧُﻮﺑ
ْ ﺁ َﺩ َﻡ ﹶﻟ ْﻮ َﺑ ﹶﻠ َﻐ
.«ﻚ ﹺﺑ ﹸﻘﺮَﺍﹺﺑﻬَﺎ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﹰﺓ
َ ُﺸ ﹺﺮﻙُ ﺑﹺﻲ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻟﹶﺄَﺗ ْﻴﺘ
ْ َُﺧﻄﹶﺎﻳَﺎ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻟﻘِﻴَﺘﻨﹺﻲ ﻟﹶﺎ ﺗ
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“Allah, den ophøjede, sagde: O du, Adams søn, såfremt du beder
Mig og bønfalder Mig, tilgiver Jeg dig for (alt), hvad du har
foretaget dig, og det er Mig ligegyldigt. O du, Adams søn, hvis
dine forseelser nåede op til himlens skyer, hvorefter du bad Mig
om tilgivelse, ville Jeg tilgive dig. O du, Adams søn, hvis du
kommer til Mig med synder i jordens omfang, hvorefter du mødte
Mig uden at have begået shirk mod Mig, ville Jeg komme til dig
med lige så stor omfang af tilgivelse”. (Al-Tirmidhi, som sagde: En
hasan hadith).
Hvad angår fortvivlelsen, så er den lig håbløsheden. De er
synonymer, og er det modsatte af forhåbning. Fortvivlelsen over Allahs
barmhjertighed og nåde er haram. Følgende er beviset herpå fra Bogen
(Qur’anen) og Sunnah:
Bogen (dvs. Qur’anen): Hans (swt) tale:

،ِﺡ ﺍﷲ
ﻒ َﻭﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ َﺗْﻴﹶﺄﺳُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﻭ ﹺ
َ ُﺴﺴُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ ﻳُﻮﺳ
ﺤﱠ
َ ﴿ ﻳَﺎ َﺑﹺﻨ ﱠﻲ ﺍ ﹾﺫ َﻫﺒُﻮﺍ ﹶﻓَﺘ
﴾ ﷲ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ُﻡ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮُﻭ ﹶﻥ
ِ ﺡﺍ
ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ ﹶﻻ َﻳْﻴﹶﺄﺱُ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﻭ ﹺ
“O mine sønner, gå og forhør jer om Yusuf og hans broder og fortvivl ikke Allahs
rauh, da ingen fortvivler Allahs rauh, undtagen de folk, som er vantro” (OQM.
Yusuf 12: 87)
Allahs rauh er Hans lettelse og barmhjertighed.

.ﲔ
َ ﻼ َﺗ ﹸﻜ ْﻦ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎﹺﻧ ِﻄ
ﺤ ﱢﻖ ﹶﻓ ﹶ
َ ﺸ ْﺮﻧَﺎ َﻙ ﺑﹺﺎﹾﻟ
﴿ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺑ ﱠ
﴾ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳ ﹾﻘَﻨﻂﹸ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤ ِﺔ َﺭﱢﺑ ِﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﻀﱠﺂﻟﱡﻮ ﹶﻥ
“De svarede: Vi har bragt dig en glædelig meddelelse på grundlag af sandheden. Du
skal derfor ikke høre til dem, der er fortvivlede. Han svarede: Og hvem kan fortvivle
sin Herres barmhjertighed – undtagen de, der er vildfarne” (OQM. Al-Hijr 15:
55-56)

ﻚ َﻳِﺌﺴُﻮﺍ ِﻣ ْﻦ
َ ﷲ َﻭِﻟﻘﹶﺂِﺋ ِﻪ ﹸﺃﻭْﻵِﺋ
ِ ﺕﺍ
ِ ﴿ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ ﹺﺑﹶﺄﻳَﺎ
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﴾ ﺏ ﹶﺃﻟِﻴ ٌﻢ
ٌ ﻚ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻋﺬﹶﺍ
َ َﺭ ْﺣ َﻤﺘِﻲ َﻭﹸﺃ ْﻭﻵِﺋ
“Og de, som erklærer kufr på Allahs ayat og mødet med Ham, har visselig
fortvivlet Min barmhjertighed, og de vil få en smertelig straf” (OQM. Al’Ankabut 29: 23)

ُﷲ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮ
َ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍ،ِﺴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻘَﻨﻄﹸﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﺍﷲ
ِ ﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ ْﺳ َﺮﻓﹸﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃْﻧﻔﹸ
َ ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ
﴾  ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ ﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟ َﻐﻔﹸﻮ ُﺭ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ،ﺏ َﺟﻤِﻴﻌﺎﹰ
َ ﺍﻟ ﹶﱡﺬﻧُﻮ
“Sig: O Mine tjener, som har begået (mange) overtrædelser mod sig selv, fortvivl
ikke Allahs barmhjertighed, da Allah tilgiver alle synder. Han er den Tilgivende,
den Barmhjertige” (OQM. Al-Zumar 39: 53)

Sunnah:
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
 َﻭﹶﻟ ْﻮ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻓﺮُ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﻣَﺎ،ٌﺠﱠﻨِﺘ ِﻪ ﹶﺃ َﺣﺪ
َ »ﹶﻟ ْﻮ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ُﻌﻘﹸﻮَﺑ ِﺔ ﻣَﺎ ﹶﻃ ِﻤ َﻊ ﹺﺑ
.«ٌﻂ ِﻣ ْﻦ َﺟﱠﻨِﺘ ِﻪ ﹶﺃ َﺣﺪ
ﹶﻗَﻨ ﹶ
“Hvis den troende vidste, hvad Allah har af straf, ville ingen have
håb om Hans Paradis. Og hvis den vantro vidste, hvad Allah har
af nåde, ville ingen fortvivle Hans Paradis”. (Der er enighed
herom).
• Det blev berettet via Fadhala bin ’Ubaid, at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
ﻚ ﻓِﻲ
 َﻭ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﺷ ﱠ،ﻉ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﹺﺭﺩَﺍ َﺀﻩُ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﹺﺭﺩَﺍ َﺀﻩُ ﺍﹾﻟ ِﻜ ْﺒ ﹺﺮﻳَﺎ ُﺀ َﻭﹺﺇﺯَﺍ َﺭ ُﻩ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﱠﺰﺓﹸ
َ  َﺭ ُﺟﻞﹲ ﻧَﺎ َﺯ:ﺴﹶﺄ ﹾﻝ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ْ » َﻭﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻟﹶﺎ َﺗ
.«ﻁ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻘﻨُﻮ ﹸ،ﹶﺃ ْﻣ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Og tre må du ikke spørge om: En mand, som stred mod Allah,
den Stærke, den Almægtige, om Hans klæde, da Hans klæde er
overlegenhed og Hans lændeklæde er ’izza (almægtighed); og en
mand, der tvivlede på Allahs sag, samt fortvivlelsen om Allahs
barmhjertighed” (Ahmad, Al-Tabarani og Al-Bazzar). Al-Haithami
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sagde: Dens mænd er pålidelige. Al-Bukhari i (sit værk) ’Al-Adab’, og
Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via Habba og Sawa’, Khalids børn, som sagde:
ﻕ ﻣَﺎ
 ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻴﹶﺌﺴَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱢﺮ ْﺯ ﹺ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﻫُ َﻮ ُﻳﻌَﺎِﻟﺞُ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄ َﻋﻨﱠﺎ ُﻩ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ » َﺩ َﺧ ﹾﻠﻨَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
.« ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳ ْﺮ ُﺯ ﹸﻗ ُﻪ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ،ٌﺸﺮ
ْ ﺲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ِﻗ
َ ﺕ ُﺭﺀُﻭ ُﺳ ﹸﻜﻤَﺎ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﹺﺈْﻧﺴَﺎ ﹶﻥ َﺗ ِﻠﺪُﻩُ ﹸﺃ ﱡﻣ ُﻪ ﹶﺃ ْﺣ َﻤ َﺮ ﹶﻟ ْﻴ
ْ َﺗ َﻬ ﱠﺰ َﺯ
“Vi kom ind til Profeten (saaws), mens han ordnede noget, hvor vi
hjalp ham med det, så sagde han: I må ikke være håbløse angående
rizq (livsforsyning), så længe jeres hoveder ryster, for mennesket
fødes af sin moder rødt og uden skal, hvorefter Allah, den Stærke,
den Almægtige skænker ham rizq”. (Ahmad, Ibn Majah og Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
• Der blev berettet via Ibn ‘Abbas, at en mand sagde: O Allahs
Sendebud, hvad er de store (synder): Han sagde:
.«ﷲ
ِ ﻁ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﺣ َﻤ ِﺔ ﺍ
ِ  ﻭﹺﺍﹾﻟ ﹸﻘﻨُﻮ،ِﺡ ﺍﷲ
ﺱ ِﻣ ْﻦ َﺭ ْﻭ ﹺ
ُ  ﻭَﺍﻷﻳَﺎ،ِﺸ ْﺮ ُﻙ ﺑﹺﺎﷲ
»ﺍﻟ ﱢ
“Shirk mod Allah, håbløshed om Allahs nåde, og fortvivlelse om
Hans barmhjertighed”. (Al-Haithami sagde: Al-Bazzar og al-Tabarani
berettede den og dens (beretnings-)mænd er pålidelige, og både alSuyuti og al-Iraqi karakteriserede den som hasan).
Sendebudene, må Allahs hilsen være med dem, var ikke håbløse i
forhold til Allahs sejr, men var håbløse i forhold til deres folk; Allah
(swt) sagde:

ﺼ ُﺮﻧَﺎ
ْ ﺲ ﺍﻟ ﱡﺮ ُﺳ ﹸﻞ َﻭ ﹶﻇﻨﱡﻮﺍ ﹶﺃﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ﹶﻗ ْﺪ ﻛﹸ ِﺬﺑُﻮﺍ ﺟَﺂ َﺀ ُﻫ ْﻢ َﻧ
َ ﴿ َﺣﺘﱠﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺳَﺘْﻴﹶﺌ
﴾ﲔ
َ ﺠ ﹺﺮ ِﻣ
ْ ُ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ َﺮﺩﱡ َﺑ ﹾﺄ ُﺳﻨَﺎ َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟﻤ،ُﺠ َﻲ َﻣ ْﻦ َﻧﺸَﺂﺀ
ﹶﻓﻨُ ﱢ
“Indtil sendebudene fortvivlede og tænkte, at de blev anfægtet, da kom Vor sejr til
dem. Da blev de, Vi ville, reddet. Og Vor straf kan ikke afvendes fra det
forbryderiske folk” (OQM. Yusuf 12: 110)
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Al-Bukhari berettede, at A’isha (ra) plejede at recitere (førnævnte aya)
således:

﴾ ﴿ ﹸﻛﺬﱢﺑُﻮﺍ
“blev benægtet” (OQM.),
altså med tryk (på bogstavet dh), hvilket vil sige, at benægtelsen kom fra
folkene mod sendebudene, da sendebudene er ufejlbarlige.
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8. Udholdenhed under prøvelse og
tilfredshed med skæbnen
Allah (swt) sagde:

ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﻭﹶﻟﻤﱠﺎ َﻳ ﹾﺄِﺗﻜﹸﻢ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺧﹶﻠﻮْﺍ
َ ﺴْﺒُﺘ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ْﺪﺧُﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ
ِ ﴿ ﹶﺃ ْﻡ َﺣ
ﻀﺮﱠﺁ ُﺀ َﻭﺯُﹾﻟ ﹺﺰﻟﹸﻮﺍ َﺣﺘﱠﻰ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹸﻝ
 َﻣﺴﱠْﺘ ُﻬ ُﻢ ﺍﹾﻟَﺒ ﹾﺄﺳَﺂ ُﺀ ﻭَﺍﻟ ﱠ،ِﻣ ْﻦ ﹶﻗْﺒِﻠﻜﹸﻢ
﴾ﺐ
ٌ ﷲ ﹶﻗﺮﹺﻳ
ِ ﺼ َﺮ ﺍ
ْ ﷲ ﺃﹶﻵ ﹺﺇﻥﱠ َﻧ
ِ ﺼﺮُ ﺍ
ْ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ َﻣ َﻌﻪُ َﻣﺘَﻰ َﻧ
“Eller troede I, at I ville indtræde jannah, når der endnu ikke er sket jer det samme
som (skete) dem, der gik bort før jer? Trængsler og nød ramte dem, og de blev
voldsomt rystet, indtil Sendebudet og de, som havde iman med ham, sagde: Hvornår
(kommer) Allahs sejr? Sandelig, Allahs sejr er visselig nær” (OQM. Al-Baqarah
2: 214)

ﺕ
ِ ﺲ ﻭَﺍﻟﱠﺜ َﻤﺮَﺍ
ﺺ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﻣﻮَﺍ ﹺﻝ ﻭَﺍ َﻷْﻧﻔﹸ ﹺ
ﻉ َﻭَﻧ ﹾﻘ ﹴ
ﻑ ﻭَﺍﹾﻟﺠُﻮ ﹺ
ِ ﺨ ْﻮ
َ ﺸ ْﻲ ٍﺀ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ
َ ﴿ َﻭﹶﻟَﻨْﺒﹸﻠ َﻮﱠﻧﻜﹸﻢ ﹺﺑ
ﻚ
َ  ﺃﹸ ْﻭ ﹶﻻِﺋ. ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹺﺇﺫﹶﺁ ﹶﺃﺻَﺎَﺑْﺘﻬُﻢ ُﻣﺼِﻴَﺒ ﹲﺔ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹺﺇﻧﱠﺎ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹺﻭﹺﺇﻧﱠﺂ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺭَﺍ ﹺﺟﻌُﻮ ﹶﻥ.ﺸ ﹺﺮ ﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑﺮﹺﻳ َﻦ
َﻭَﺑ ﱢ
﴾ ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻬَﺘﺪُﻭ ﹶﻥ
َ  َﻭﺃﹸ ْﻭ ﹶﻻِﺋ،ﺕ ﻣِﻦ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔﹲ
ٌ ﺻﹶﻠ َﻮﺍ
َ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ
“Og Vi vil visselig prøve jer med en vis del frygt og sult og tab af ejendom og liv og
afgrøder, men forkynd et glædeligt budskab til de udholdende. (Til) dem, der – når
en ulykke rammer dem – siger: Sandelig, vi tilhører Allah, og til Ham vender vi
tilbage. (Det er) disse, over hvem velsignelser og barmhjertighed fra deres Herre
(kommer), og det er disse, som er de retledte” (OQM. Al-Baqarah 2: 155-57)

ﺏ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗْﺒِﻠ ﹸﻜ ْﻢ َﻭ ِﻣ َﻦ
َ ﺴ َﻤﻌُ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺃﹸﻭﺗُﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ْ  َﻭﹶﻟَﺘ،ْﺴ ﹸﻜﻢ
ِ ﴿ ﹶﻟﺘُْﺒﹶﻠﻮُﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍِﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻧ ﹸﻔ
﴾ ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰ ﹺﻡ ﺍ ُﻷﻣُﻮ ﹺﺭ
َ ﺼﹺﺒﺮُﻭﺍ َﻭَﺗﱠﺘﻘﹸﻮﺍ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﺫِﻟ
ْ  َﻭﺇﹺﻥ َﺗ،ﻯ ﹶﻛﺜِﲑﺍﹰ
ً ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ ْﺷ َﺮﻛﹸﻮﺍ ﺃﹶﺫ
“I skal visselig blive prøvet i forhold til jeres ejendom og jer selv, og I skal visselig
høre megen fornærmelser fra dem, til hvem bogen blev givet før jer, og fra
afgudsdyrkerne, men hvis I er udholdende og (udviser) taqwa, så er dette sandelig
(af) stærk beslutsomhed” (OQM. Aal-’Imran 3: 186)
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﴾ﺏ
﴿ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ُﻳ َﻮﻓﱠﻰ ﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑﺮُﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﺟ َﺮﻫُﻢ ﹺﺑ َﻐْﻴ ﹺﺮ ِﺣﺴَﺎ ﹴ
“Sandelig, de udholdende vil få deres løn uden regnskab”
(OQM. Al-Zumar 39: 10)

﴾ ﺸ ﹺﺮ ﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑﺮﹺﻳ َﻦ
﴿ َﻭَﺑ ﱢ
“Og forkynd et glædeligt budskab til de udholdende”
(OQM. Al-Baqarah 2: 155)

﴾ﺻﹺﺒﺮُﻭﺍ
ْ ﴿ﻳَﺂ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺀﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﺍ
“O I som har iman, vær udholdende” (OQM. Aal-’Imran 3: 200)

﴾ ﻚ ﹶﻟ ِﻤ ْﻦ َﻋ ْﺰ ﹺﻡ ﺍ ُﻷﻣُﻮ ﹺﺭ
َ ﺻَﺒ َﺮ َﻭ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺫِﻟ
َ ﴿ َﻭﹶﻟﻤَﻦ
“Men den, der er udholdende og tilgiver, (står højere), thi noget sådant er af stærk
beslutsomhed” (OQM. Al-Shura 42: 43)

﴾ﷲ َﻣ َﻊ ﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑﺮﹺﻳ َﻦ
َ  ﹺﺇﻥﱠ ﺍ،ِﻼﺓ
ﺼﹶ
ﺼْﺒ ﹺﺮ ﻭَﺍﻟ ﱠ
﴿ﻳَﺂ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ ﺍ ْﺳَﺘﻌِﻴﻨُﻮﺍ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
“Og I som har iman, søg hjælp i udholdenhed og salah, da Allah er med de
udholdende” (OQM. Al-Baqarah 2: 153)
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ُﺠ َﺰﻉ
َ ﻉ ﹶﻓ ﹶﻠﻪُ ﺍﹾﻟ
َ ﺼ ْﺒ ُﺮ َﻭ َﻣ ْﻦ َﺟ ﹺﺰ
ﺻَﺒ َﺮ ﹶﻓ ﹶﻠﻪُ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺐ ﹶﻗ ْﻮﻣًﺎ ﺍْﺑَﺘﻠﹶﺎ ُﻫ ْﻢ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
“Når Allah, den Stærke, den Almægtige, elsker et folk, vil Han
udsætte dem for prøvelse. Den, der viser udholdenhed, får
(gengældt sin) udholdenhed, og den, der viser uudholdenhed, får
(gengældt sin) uudholdenhed”. (Autoriseret af Ahmad via Mahmoud
bin Labid).
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• Ahmad autoriserede beretningen via Mus’ab bin Sa’d af sin far, som
sagde: Jeg sagde: O Allahs Sendebud, hvem blandt folk lider den mest
voldsomme prøvelse? Han sagde:
ﺐ ﺩِﻳﹺﻨ ِﻪ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺩِﻳﹺﻨ ِﻪ
ﺴ ﹺ
َ ﺱ ُﻳ ْﺒَﺘﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ َﻋﻠﹶﻰ َﺣ
»ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ ُﺀ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤُﻮ ﹶﻥ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻣﹶﺜﻞﹸ ﻓﹶﺎﹾﻟﹶﺄ ْﻣﹶﺜﻞﹸ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ﺽ
ﺸ َﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻇ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ِ ﻒ َﻋ ْﻨﻪُ َﻭﻣَﺎ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ﺍﹾﻟَﺒﻠﹶﺎ ُﺀ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻌ ْﺒ ِﺪ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﻤ
َ ﺻﻠﹶﺎَﺑﺔﹲ ﺯﹺﻳ َﺪ ﻓِﻲ َﺑﻠﹶﺎِﺋ ِﻪ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺩِﻳﹺﻨ ِﻪ ﹺﺭ ﱠﻗﺔﹲ ﺧُ ﱢﻔ
َ
.«ﺲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﺧﻄِﻴﹶﺌﺔﹲ
َ ﹶﻟ ْﻴ
“Profeterne, dernæst de retfærdige, og derefter (deres) nærmeste
mage og næstnærmeste mage blandt folk. Manden vil udsættes
for prøvelse ifølge sin Deen. Ifald der er styrke i hans Deen, vil
hans prøvelse forøges, og ifald der er blødhed i hans Deen, vil han
blive lettet (herfor). Sandelig, prøvelsen vil vare ved for tjeneren
indtil han går på jordens overflade uden en synd på sig”.
Det blev berettet via Abu Malik al-Ash’ari (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.« ... ٌﺿﻴَﺎﺀ
ِ ﺼ ْﺒ ُﺮ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ...»
“… Og udholdenhed er belysning” Muslim.
• Det blev berettet via Abu Sa’id al-Khudari (ra), at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺼ ْﺒ ﹺﺮ
 َﻭﻣَﺎ ﺃﹸ ْﻋ ِﻄ َﻲ ﹶﺃ َﺣﺪٌ َﻋﻄﹶﺎ ًﺀ َﺧ ْﻴﺮًﺍ َﻭﹶﺃ ْﻭ َﺳ َﻊ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ،ﺼﱢﺒ ْﺮﻩُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ ُﺼﱠﺒ ْﺮ ﻳ
َ » َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳَﺘ
“… Og til den, der eftersøger udholdenhed, vil Allah give
udholdenhed; og ingen får tildelt en gave, der er bedre og større
end udholdenheden”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Yahya Suhaib bin Sinan (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ُﺻَﺒ َﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ َﺧ ْﻴﺮًﺍ ﹶﻟﻪ
َ ﺿﺮﱠﺍ ُﺀ
َ ُ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ْﺘﻪ...»
“… Og hvis han rammes af en ulykke og viser sabr, vil det være
godt for ham”. Muslim.
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• Det blev berettet via Anas (ra), som sagde:
ﻚ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ،ﻚ َﻋﻨﱢﻲ
َ ﺖ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ
ْ  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﺻﹺﺒﺮﹺﻱ
ْ  ﺍﱠﺗﻘِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻭَﺍ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺑﹺﺎ ْﻣ َﺮﹶﺃ ٍﺓ َﺗ ْﺒﻜِﻲ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹶﻗ ْﺒ ﹴﺮ
َ » َﻣ ﱠﺮ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺏ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ ﺖ ﺑَﺎ
ْ  ﹶﻓﹶﺄَﺗ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻬَﺎ ﹺﺇﱠﻧﻪُ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ، َﻭﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌ ﹺﺮ ﹾﻓ ُﻪ،ﺐ ﹺﺑ ُﻤﺼِﻴَﺒﺘِﻲ
ْ ﺼ
َ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ
.«ﺼ ْﺪ َﻣ ِﺔ ﺍﹾﻟﺄﹸﻭﻟﹶﻰ
ﺼ ْﺒ ُﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠ
 ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﻟ ﱠ:ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺖ ﹶﻟ ْﻢ ﹶﺃ ْﻋ ﹺﺮ ﹾﻓ
ْ  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ﲔ
َ ﺠ ْﺪ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ َﺑﻮﱠﺍﹺﺑ
َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ َﺗ ﹺ
“Profeten (saaws) gik forbi en kvinde, som græd ved en grav,
hvor han sagde til hende: Frygt Allah og hav sabr, så sagde hun:
Væk med dig, du er ikke ramt af min ulykke og har heller ikke
oplevet den. Hun vidste ikke hvem han var. Der blev sagt til
hende, at han er Profeten (saaws). Hun tog så til Profeten
(saaws)’s dør, hvor hun ingen dørvogter fandt hos ham. Hun
sagde: Jeg kendte dig ikke. Han sagde: Sabr (gælder) kun ved det
første chok”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«ﺠﱠﻨﺔﹸ
َ ﺴَﺒﻪُ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟ
َ ﺻ ِﻔﱠﻴﻪُ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍ ْﺣَﺘ
َ ُﻀﺖ
ْ  ﻣَﺎ ِﻟ َﻌ ْﺒﺪِﻱ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ َﺟﺰَﺍﺀٌ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻗَﺒ:»َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
“Allah, Den Ophøjede, siger: Min troende tjener har alene
Paradiset som gengældelse, ifald Jeg lod hans kære dø blandt
verdens folk, hvor han derefter udviste tilfredshed over for det for
at få belønning herfor”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via A’isha (ra), at hun spurgte Allahs Sendebud
(saaws) om pesten, så fortalte han hende:
ﺲ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺒ ٍﺪ َﻳ ﹶﻘﻊُ ﻓِﻲ
َ  ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻴ،ﲔ
َ ﺠ َﻌ ﹶﻠﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ َﺭ ْﺣ َﻤ ﹰﺔ ِﻟ ﹾﻠﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
َ  ﹶﻓ،»ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻋﺬﹶﺍًﺑﺎ َﻳ ْﺒ َﻌﺜﹸﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ
 ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ِﻣ ﹾﺜﻞﹸ ﹶﺃ ْﺟ ﹺﺮ،ُﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪ
َ ﺤَﺘﺴِﺒﹰﺎ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﹶﻻ ُﻳﺼِﻴَﺒﻪُ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﹶﻛَﺘ
ْ  ﹶﻓَﻴ ْﻤﻜﹸﺚﹸ ﻓِﻲ َﺑ ﹶﻠ ِﺪ ِﻩ ﺻَﺎﹺﺑﺮًﺍ ُﻣ،ﺍﻟﻄﱠﺎﻋُﻮ ِﻥ
.«ﺸﻬﹺﻴ ِﺪ
ﺍﻟ ﱠ
“At den var en straf, som Allah sendte mod dem, Han ville,
hvorefter Allah, Den Opjøjede, gjorde den til en barmhjertighed
for de troende. Enhver tjener, som oplever pesten vil bestemt få
en belønning magen til martyrens, såfremt han forbliver i sit land
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udvisende sabr og tilfredshed for at få belønning herfor, alt imens
han er vis om, at intet rammer ham undtagen det, som Allah har
foreskrevet for ham”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Anas (ra), som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud (saaws) sige:
.«ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﺿﺘُﻪُ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ﺍﹾﻟ
ْ  َﻋ ﱠﻮ،ﺼَﺒ َﺮ
َ ﺤﺒﹺﻴَﺒَﺘ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓ
َ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍْﺑَﺘ ﹶﻠ ْﻴﺖُ َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﹺﺑ:»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
“Allah, den Stærke, den Almægtige sagde: Hvis Jeg har udsat
Min tjener for en prøvelse med hans to kære og han udviser sabr
(herfor), vil Jeg kompensere dem med Paradiset”. Han mener hans
øjne. Berettet af al-Bukhari.
• Det blev berettet via Ata’ bin Abu Rabah, som sagde: Ibn ’Abbas
(raa) sagde til mig: Skal jeg ikke vise dig en kvinde fra Paradiset? Jeg
sagde: Jo. Han sagde:
ﻉ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ
ُ  ﻓﹶﺎ ْﺩ،ُﺸﻒ
 َﻭﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃَﺗ ﹶﻜ ﱠ،ُﺻ َﺮﻉ
ْ  ﹺﺇﻧﱢﻲ ﺃﹸ:ﺖ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ
َ ﺖ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
ْ  ﹶﺃَﺗ،ﺴ ْﻮﺩَﺍ ُﺀ
» َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﻟ ﱠ
،ُﺻﹺﺒﺮ
ْ ﺖ ﹶﺃ
ْ  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ﻚ
ِ ﺖ َﺩ َﻋ ْﻮﺕُ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ُﻳﻌَﺎ ِﻓَﻴ
ِ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ِﺷ ﹾﺌ،ﺠﱠﻨﺔﹸ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
ِ ﺕ َﻭﹶﻟ
ِ ﺻَﺒ ْﺮ
َ ﺖ
ِ  ﹺﺇ ﹾﻥ ِﺷ ﹾﺌ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﻟِﻲ
.«ﻒ ﹶﻓ َﺪﻋَﺎ ﹶﻟﻬَﺎ
َ ﺸ
ﻉ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹶﺃَﺗ ﹶﻜ ﱠ
ُ  ﻓﹶﺎ ْﺩ،ُﺸﻒ
ﺖ ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ ﹶﺃَﺗ ﹶﻜ ﱠ
ْ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ
“Denne sorte kvinde, som kom til Profeten (saaws) og sagde: Jeg
får anfald og bliver blottet, så bed Allah, Den Ophøjede, for min
skyld. Han sagde: Hvis du vil, hav sabr og du får Paradiset, ellers
vil jeg - hvis du ønsker det - bede Allah, Den Ophøjede, om at
helbrede dig. Hun sagde: Jeg holder ud. Dér sagde hun: Jeg
bliver blottet, så bed Allah om, at jeg ikke bliver blottet, så bad
han for hende”: Der er enighed herom.
• Det blev berettet via ’Abdullah bin Abu Awfa (raa):
ﺖ
ْ  ﺍْﻧَﺘ ﹶﻈ َﺮ َﺣﺘﱠﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻣَﺎﹶﻟ،ﺾ ﹶﺃﻳﱠﺎ ِﻣ ِﻪ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﹶﻟ ِﻘ َﻲ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺍﹾﻟ َﻌ ُﺪ ﱠﻭ
 ﻓِﻲ َﺑ ْﻌ ﹺ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
،ﺻﹺﺒﺮُﻭﺍ
ْ  ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘِﻴُﺘﻤُﻮ ُﻫ ْﻢ ﻓﹶﺎ، َﻭﺍ ْﺳﹶﺄﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﺍﹾﻟ َﻌﺎ ِﻓَﻴ ﹶﺔ،ﺱ ﻟﹶﺎ َﺗ َﻤﱠﻨﻮْﺍ ِﻟﻘﹶﺎ َﺀ ﺍﹾﻟ َﻌ ُﺪ ﱢﻭ
ُ  ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ْﺲ ﻗﹶﺎ َﻡ ﻓِﻴ ﹺﻬﻢ
ُ ﺸ ْﻤ
ﺍﻟ ﱠ
ﺏ َﻭﻫَﺎ ﹺﺯ َﻡ
ﺴﺤَﺎ ﹺ
ﻱ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺠ ﹺﺮ
ْ ُ َﻭﻣ،ﺏ
 ﻣُ ْﻨ ﹺﺰ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ، ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ: ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻑ
ِ ﺴﻴُﻮ
ﺖ ِﻇﻠﹶﺎ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱡ
َ ﺤ
ْ ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﺗ
َ ﻭَﺍ ْﻋ ﹶﻠﻤُﻮﺍ ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
.«ﺼ ْﺮﻧَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ
ُ  ﺍ ْﻫ ﹺﺰ ْﻣ ُﻬ ْﻢ ﻭَﺍْﻧ،ﺏ
ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺣﺰَﺍ ﹺ
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“At Allahs Sendebud (saaws) i nogle af sine dage, hvor han traf
fjenden, ventede indtil solen dalede, hvorefter han rejste sig foran
dem og sagde: O folk, ønsk ikke et møde med fjenden, men bed
Allah om sikkerhed; og ifald I møder dem, så udvis sabr og vid, at
Paradiset er under sværdenes skygge. Derefter sagde han: O
Allah, Åbenbareren af Bogen, Bevægeren af skyerne, og
Nedlæggeren af partierne, nedlæg dem og giv os sejr over dem”.
Der er enighed herom.
Dette var vedrørende sabr (udholdenhed) under prøvelsen. Hvad
angår tilfredshed med Qada’ (guddommelig skæbne), så blev der
berettet en beretning af Ibn Abu ’Asim, al-Bukhari i ’al-Adab alMufrad’ og al-Hakim, der karakteriserede beretningen som sahih, hvilket
al-Dhahabi udtrykte enighed med ham om. Beretningens ordlyd er som
følger:
.«ﻚ ﺍﻟ ﱢﺮﺿَﺎ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻀَﺎ ِﺀ
َ » َﻭﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸ
“Og jeg beder dig om tilfredshed efter Qada’”. Ydermere roste
Lovgiveren (dvs. Allah) tjenerens underkastelse i hadith’en via Abu
Huraira (ra), hvori Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﷲ
ُ  َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍ،ِ ﹶﻻ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ َﻭ ﹶﻻ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇ ﱠﻻ ﺑﹺﺎﷲ:ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﺵ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ ْﻨ ﹺﺰ ﺍﹾﻟ
ﺖ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ ﹺ
ِ ﺤ
ْ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛ ِﻠ َﻤ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ َﺗ
َ ﻚ ﹶﺃ ْﻭ ﺃﺩُﱡﻟ
َ ُ»ﹶﺃ ﹶﻻ ﺃﹸ َﻋ ﱢﻠﻤ
.«ﺴ ﹶﻠ َﻢ
ْ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﹶﺃ ْﺳ ﹶﻠ َﻢ َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﻭَﺍ ْﺳَﺘ
“Skal jeg ikke lære dig eller vejlede dig om et ord neden under
Tronen, fra Paradisets skatte: Der er ingen evne eller styrke, men
kun ved hjælp af Allah (La hawla wala quwwata illa be-Allah).
(Dér) vil Allah, den Stærke, den Almægtige, sige: Min tjener
underkastede sig og overgav sig”. Berettet af al-Hakim, som sagde,
at dens beretningskæde er sahih, og at der ikke kendes til en mangel
(dvs. illa) heri, og de to (dvs. al-Bukhari og Muslim) har ikke autoriseret
den. Ibn Hajar sagde: Al-Hakim autoriserede den med en stærk
beretningskæde.
Mishag mod Qada’ er haram. Al-Qurafi nævnte i ’al-Zakhira’ at der
ijma’ (enstemmighed) herom, og hermed mener han mujtahidins (dvs.
de jurakyndiges) ijma’, hvis ordlyd er: “Mishaget mod Qada’ er
haram gennem ijma’”. Endvidere skelnede han mellem Qada’
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(skæbnen/afgørelsen) og det afgjorte, hvor han sagde: “Hvis mennesket
blev ramt af en sygdom og led af sygdommen grundet sin natur, så er
dette ikke et mishag mod Qada’, men et mishag mod det afgjorte. Men
ifald han sagde: Hvad har jeg gjort, siden dette ramte mig? Hvad er min
skyld? Jeg fortjente ikke dette, så er det et mishag mod Qada’, og ikke
det afgjorte”. Den førnævnte hadith af Mahmoud bin Labid (ra) tyder på
forbuddet mod at vise mishag mod Qada’. I hadith’en stod der, at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.« ﻂ
ﺨﹸ
َﺴ
ﻂ ﹶﻓ ﹶﻠﻪُ ﺍﻟ ﱠ
ﺨﹶ
ِ  َﻭ َﻣ ْﻦ َﺳ،ﺿ َﻲ ﹶﻓ ﹶﻠﻪُ ﺍﻟ ﱢﺮﺿَﺎ
ِ  ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﺭ،ﺐ ﹶﻗ ْﻮﻣًﺎ ﺍْﺑَﺘﻠﹶﺎ ُﻫ ْﻢ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
“Når Allah elsker et folk, vil Han udsætte dem for prøvelse; så
den, der er tilfreds, får (Allahs) tilfredshed, og den, der er
mishaget, får (Allahs) mishag”. Ahmad og al-Tirmidhi, Ibn Muflih
sagde: Dens beretningskæde er jayyid (dvs. god).
Tilfredshed og mishag er blandt menneskets handlinger, og derfor
belønnes det for tilfredsheden og straffes for mishaget. Hvad angår
Qada’, så er den ikke blandt menneskets handlinger, og derfor bliver
mennesket ikke spurgt om hændelsen af Qada’, da den ikke er hans
handling. Til gengæld bliver mennesket spurgt om hans tilfredshed og
mishag, da disse er hans handlinger. Allah (swt) sagde:

﴾ ﺲ ِﻟ ﹾﻠﹺﺈْﻧﺴَﺎ ِﻥ ﹺﺇﻻﱠ ﻣَﺎ َﺳﻌَﻰ
َ ﴿ َﻭﺃﹶﻥ ﹶﻟْﻴ
“Og at mennesket kun får, hvad det har stræbt efter”
(OQM. Al-Najm 53: 39)
Ydermere udgør denne Qada’ et bod (dvs. kaffara) for menneskets
synder og et middel, hvorigennem hans forseelser bortfalder. Beviserne
på denne opfattelse er mange, herunder hadith’en via ’Abdullah, som der
er enighed om. Heri står der, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺠ َﺮﺓﹸ َﻭ َﺭ ﹶﻗﻬَﺎ
َﺸ
ﻂ ﺍﻟ ﱠ
ﺴ ِﻠ ﹴﻢ ُﻳﺼِﻴُﺒ ُﻪ ﹶﺃﺫﹰﻯ َﺷ ْﻮ ﹶﻛﺔﹲ ﹶﻓﻤَﺎ ﹶﻓ ْﻮ ﹶﻗﻬَﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛ ﱠﻔ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑﻬَﺎ َﺳﱢﻴﺌﹶﺎِﺗ ِﻪ ﹶﻛﻤَﺎ َﺗﺤُ ﱡ
ْ ُ ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻣ...»
“… (For) enhver muslim, der rammes af en skade, (det være sig)
en torn, og hvad der er derover, vil Allah visselig lade det sone
hans ugerninger, ligesom træet lægger sine blade fra sig”. Og
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heriblandt er der også hadith’en af A’isha, som der er enighed om, hvori
hun sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺺ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ َﺧﻄِﻴﹶﺌ ﹰﺔ
ﺐ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ َﻦ َﺷ ْﻮ ﹶﻛﺔﹲ ﹶﻓﻤَﺎ ﹶﻓ ْﻮ ﹶﻗﻬَﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗ ﱠ
ُ »ﻟﹶﺎ ُﺗﺼِﻴ
“(For alt) hvad der rammer en troende, (det være sig) en torn og
hvad der er derover, vil Allah visselig derved skære en synd
(væk)”, og i en anden beretning står der “mindske”. I hadith’en af Abu
Huraira og hadith’en af Abu Sa’id, som der for begges vedkommende er
enighed om, sagde Profeten (saaws):
 ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛ ﱠﻔ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ،ﺸ ْﻮ ﹶﻛ ِﺔ ُﻳﺸَﺎ ﹸﻛﻬَﺎ
 َﺣﺘﱠﻰ ﺍﻟ ﱠ،ﺐ َﻭﻟﹶﺎ َﻫ ﱟﻢ َﻭﻟﹶﺎ َﺣ َﺰ ٍﻥ َﻭﻟﹶﺎ ﹶﻏ ﱟﻢ
ﺻ ﹴ
َ ﺐ َﻭﻟﹶﺎ َﻭ
ﺼ ﹴ
َ ﺐ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ َﻦ ِﻣ ْﻦ َﻧ
ُ »ﻣَﺎ ُﻳﺼِﻴ
.«ُﹺﺑﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎﻩ
“(For alt) hvad der rammer en troende, (det være sig) udmattelse,
langvarig smerte, bekymring, bedrøvelse eller sørgmodighed, selv
tornen, der stikker ham, vil Allah visselig lade disse sone for hans
synder”. I denne kategori er der ligeledes beretninger af Sa’d,
Mu’awiya, Ibn ’Abbas, Jabir, Umm al-Ala’, Abu Bakr, ’Abdul-Rahman
bin Azhar, al-Hasan, Anas, Shaddad og Abu ’Ubaida, må Allah være
tilfreds med dem, hvis beretningskæder enten er hasan eller sahih, hvor
de alle henviser (disse beretninger) til Allahs Sendebud (saaws) om, at
prøvelser får forseelserne til at bortfalde.
Ydermere er der hadith’en via A’isha (ra), som der er enighed om,
hvori der står, at han (saaws) sagde:
.«ﻂ َﻋ ْﻨﻪُ ﹺﺑﻬَﺎ َﺧﻄِﻴﹶﺌ ﹰﺔ
 َﻭ َﺣ ﱠ،ﺴ ِﻠ ﹴﻢ ُﻳﺸَﺎ ُﻙ َﺷ ْﻮ ﹶﻛ ﹰﺔ ﹶﻓﻤَﺎ ﹶﻓ ْﻮ ﹶﻗﻬَﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺭ ﹶﻓ َﻌﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑﻬَﺎ َﺩ َﺭ َﺟ ﹰﺔ
ْ ُ»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻣ
“Enhver muslim, der bliver stukket af en torn, og hvad der er
derover, vil Allah visselig derved forfremme en grad og lade en af
hans synder bortfalde”. I en anden beretning står der:
.«ﺴَﻨﺔﹲ
َ ﷲ ﹶﻟﻪُ ﹺﺑﻬَﺎ َﺣ
ُ ﺐﺍ
َ »ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛَﺘ
“Vil Allah visselig optegne en belønning til ham herfor”.
Belønningen i denne sammenhæng gælder for tilfredsheden med Qada’,
udholdenhed over for det, taknemmelighed og at man ikke beklager sig
over for andre end Allah. Mange ahadith er kommet med denne
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betingelse, heriblandt hadith’en berettet af Muslim via Suhaib (ra), om at
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺻَﺒ َﺮ
َ ﺿﺮﱠﺍ ُﺀ
َ ُ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ْﺘﻪ،ُ ﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ْﺘﻪُ َﺳﺮﱠﺍ ُﺀ َﺷ ﹶﻜ َﺮ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ َﺧ ْﻴﺮًﺍ ﹶﻟﻪ،ٌﺠﺒًﺎ ِﻟﹶﺄ ْﻣ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﻣ َﺮﻩُ ﹸﻛ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪُ َﺧ ْﻴﺮ
َ » َﻋ
.«ﺲ ﺫﹶﺍ َﻙ ِﻟﹶﺄ َﺣ ٍﺪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻟ ﹾﻠﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ
َ  َﻭﹶﻟ ْﻴ،ُﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ َﺧ ْﻴﺮًﺍ ﹶﻟﻪ
“Hvor underligt er den troendes forhold, (idet) alle hans forhold
er gode. Hvis en lykke træffer ham, viser han taknemmelighed,
hvor dette vil være godt for ham. Og hvis en ulykke rammer ham,
viser han sabr, hvor dette vil være godt for ham; og dette gælder
ingen, undtagen den troende”. Al-Hakim berettede via Abu alDarda’ følgende beretning, som han karakteriserede som sahih, hvor alDhahabi udtrykte sin enighed heri. Abu al-Darda’ (ra) sagde: Jeg hørte
Abu al-Qasim (saaws) sige:
 َﻭﹺﺇ ﹾﻥ،ﺤﺒﱡﻮ ﹶﻥ َﺣ ِﻤﺪُﻭﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ
ِ  ﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ُﻬ ْﻢ ﻣَﺎ ُﻳ، ﻳَﺎ ﻋِﻴﺴَﻰ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﺑَﺎ ِﻋﺚﹲ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ َﻙ ﺃﹸ ﱠﻣ ﹰﺔ:ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ
 ﹸﺃ ْﻋﻄِﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ:ﻒ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ َﻫﺬﹶﺍ؟ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ
َ ﺏ ﹶﻛ ْﻴ
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳَﺎ َﺭ ﱢ،ﺻَﺒﺮُﻭﺍ َﻭﻟﹶﺎ ِﺣ ﹾﻠ َﻢ َﻭﻟﹶﺎ ِﻋ ﹾﻠ َﻢ
َ ﺴﺒُﻮﺍ َﻭ
َ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ُﻬ ْﻢ ﻣَﺎ َﻳ ﹾﻜ َﺮﻫُﻮ ﹶﻥ ﺍ ْﺣَﺘ
.«ِﺣ ﹾﻠﻤِﻲ َﻭ ِﻋ ﹾﻠﻤِﻲ
“Allah, den Stærke, den Almægtige, sagde: O ’Isa, efter dig vil Jeg
sandelig udsende en nation; hvis noget de kan lide, rammer dem,
vil de takke Allah, og hvis noget de afskyr, rammer dem, vil de
vise tilfredshed for at få belønning herfor og vise udholdenhed
uden nogen overbærenhed eller viden. Han (dvs. ’Isa) sagde: O
Herre, hvorledes kan det være? Han sagde: Jeg tildeler dem af
Min overbærenhed og viden”. Ligeledes berettede al-Tabarani med
en acceptabel beretningskæde via Ibn ’Abbas (raa), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ُﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪ
ِ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺣ ﹼﻘﹰﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ،ﺸ ﹸﻜﻬَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ
ْ ﺴ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻜَﺘ َﻤﻬَﺎ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ
ِ ﺐ ﹺﺑ ُﻤﺼِﻴَﺒ ٍﺔ ﹺﺑﻤَﺎِﻟ ِﻪ ﹶﺃ ْﻭ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ
َ » َﻣ ْﻦ ﹸﺃﺻِﻴ
“Det tilkommer Allah at tilgive den, der rammes af en ulykke i
(forhold til) sin ejendom eller sig selv, og skjuler det, og ikke
beklager sig over dette til folk”. Al-Bukhari berettede via Anas (ra),
som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﺿﺘُﻪُ ِﻣ ْﻨ ُﻬﻤَﺎ ﺍﹾﻟ
ْ ﺼَﺒ َﺮ َﻋ ﱠﻮ
َ ﺤﺒﹺﻴَﺒَﺘ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓ
َ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍْﺑَﺘ ﹶﻠ ْﻴﺖُ َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﹺﺑ:»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ

91

“Allah, den Stærke, den Almægtige sagde: Hvis Jeg har udsat min
tjener for en prøvelse med hans to kære, og han udviser
udholdenhed (herfor), vil Jeg erstatte dem med Paradiset for
ham”. Ligeledes berettede al-Bukhari i ’al-Adab al-Mufrad’ via Abu
Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺴُﺒﻬَﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻗﻀَﻰ ﹺﺑﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎﻩُ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ِ ﺤَﺘ
ْ ﺴ ِﻠ ﹴﻢ ُﻳﺸَﺎ ُﻙ َﺷ ْﻮ ﹶﻛ ﹰﺔ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻳ
ْ »ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ُﻣ
“Enhver muslim, som bliver stukket af en torn i verden (og viser
tilfredshed) for at få belønning herfor, han vil sandelig derved
afvikle (nogle) af sine forseelser på Opstandelsesdagen”.
I denne forbindelse bør vi nødvendigvis stoppe op for at overveje
sabr for således, at fjerne misforståelsen hos nogle muslimer omkring
dens dens realitet og betydning.
Nogle mennesker tror, at man udviser sabr, når man vender sig indad,
isolerer sig fra folk, forlader munkar og dens gerningsmænd, samt ser
det ulovlige blive krænket, Allahs hudud (dvs. forordnede straf) blive
ophævet og jihad afskaffet, alt imens man ikke tager et standpunkt over
for førnævnte, men holder sig væk derfra og undlader at forbyde
munkar.
Eller at man forstår sabr således, at vedkommende beskytter sig selv
mod skade, og undgår at blive udsat, så han ikke bliver ramt af noget i
form af forfølgelse fra Allahs fjender, og derfor ikke tør sige
sandhedens ord eller beskæftige sig med det, som Allah er tilfreds med.
Tværtimod forholder han sig tavs og afsides i et hjørne, og siger om sig
selv at han udviser sabr.
Dette er ikke den sabr, hvis indehavere Allah (swt) har forberedt
salighedens haver til:

﴾ﺏ
﴿ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ُﻳ َﻮﻓﱠﻰ ﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑﺮُﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﺟ َﺮﻫُﻢ ﹺﺑ َﻐْﻴ ﹺﺮ ِﺣﺴَﺎ ﹴ
“Sandelig, de udholdende vil få deres løn uden regnskab”
(OQM. Al-Zumar 39: 10)
Dette er derimod selve afmagten, som Allahs Sendebud (saaws) plejede
at bede om beskyttelse mod:
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.«ﺤ َﺰ ِﻥ َﻭ ﹶﻏ ﹶﻠَﺒ ِﺔ ﺍﻟ ﱠﺪْﻳ ﹺﻦ َﻭ ﹶﻗ ْﻬ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹺﻝ
َ ﺨ ﹺﻞ َﻭﺍﹾﻟ َﻬ ﱢﻢ ﻭَﺍﹾﻟ
ْ ﺠ ْﺒ ﹺﻦ ﻭَﺍﹾﻟُﺒ
ُ ﺴ ﹺﻞ َﻭﺍﹾﻟ
َ ﺠ ﹺﺰ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻜ
ْ ﷲ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻌ
ِ »ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑﺎ
“Jeg beder Allah om beskyttelse mod afmagt og dovenskab,
kujoneri og nærighed, bekymring og bedrøvelse og gældens
overvældelse og overmanding af mænd”.
Sabr er, at du ytrer sandheden, handler efter sandheden og, for Allahs
skyld, tåler skaden, som resulterer fra dette, uden at du afviger, lader dig
svække eller føjer dig.
Sabr er det, som Allah gjorde til et resultat af taqwa (dvs. gudsfrygt)
gennem Sin (swt) tale:

﴾ﲔ
َ ﺴﹺﻨ
ِﺤ
ْ ُﷲ ﹶﻻ ُﻳﻀِﻴ ُﻊ ﹶﺃ ْﺟ َﺮ ﺍﹾﻟﻤ
َ ﺼﹺﺒ ْﺮ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍ
ْ ﴿ ﹺﺇﻧﱠ ُﻪ ﻣَﻦ َﻳﱠﺘ ﹺﻖ َﻭَﻳ
“Sandelig, (for) den, der (udviser) gudsfrygt og sabr, og for dem, som handler godt,
lader Allah visselig ikke belønningen gå til spilde” (OQM. Yusuf 12: 90)
Sabr er det, som Han (swt) knyttede til mujahidin:

ﷲ َﻭﻣَﺎ
ِ ﴿ َﻭ ﹶﻛﹶﺄﻳﱢﻦ ﻣِﻦ َﻧﹺﺒ ﱟﻲ ﻗﹶﺎَﺗ ﹶﻞ َﻣ َﻌﻪُ ﹺﺭﱢﺑﻴﱡﻮ ﹶﻥ ﹶﻛِﺜ ٌﲑ ﹶﻓﻤَﺎ َﻭ َﻫﻨُﻮﺍ ِﻟﻤَﺂ ﹶﺃﺻَﺎَﺑ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍ
﴾ ﺤﺐﱡ ﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑﺮﹺﻳ َﻦ
ِ ﷲ ُﻳ
ُ  ﻭَﺍ،ﺿﻌُﻔﹸﻮﺍ َﻭﻣَﺎ ﺍ ْﺳَﺘﻜﹶﺎﻧُﻮﺍ
َ
“Og hvor mangen profet (har der ikke været), med hvem der kæmpede mange
gudhengivne, og de svækkedes ikke på grund af det, der ramte dem for Allahs sag,
og de blev ikke svage, og de gav ikke efter. Og Allah elsker de udholdende”
(OQM. Aal-’Imran 3: 146)
Det er udholdenheden over for prøvelsen og udholdhenheden over for
Qada’, som fører til standhaftighed, ikke svækkelse, og fører til
fastholdelse ved Bogen (dvs. Qur’anen), ikke til at forkaste denne under
påskuddet af ulykkens frygtelighed, samt øger vedkommendes
tilknytning til sin Herre, ikke afholdelsen fra Ham:

﴾ﲔ
َ ﺖ ِﻣ َﻦ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ
ُ ﻚ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹸﻛْﻨ
َ ﺖ ُﺳْﺒﺤَﺎَﻧ
َ ﺕ ﺃﹶﻥ ﻵ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻟﱠﺂ ﹶﺃْﻧ
ِ ﴿ ﹶﻓﻨَﺎﺩَﻯ ﻓِﻲ ﺍﻟﻈﱡﹸﻠﻤَﺎ
“Da råbte han i (alle) mørke: Der er ingen gud undtagen Dig. Ophøjet er Du og fri
for alle mangler - Jeg hører visselig til de uretfærdige” (OQM. Al-Anbiya’ 21: 87)
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Det er den udholdenhed, som skærper motivationen og forkorter vejen
til Paradiset. Det er Bilals, Khabbabs og Yasir-familiens udholdenhed:
.«ﺠﱠﻨﺔﹸ
َ ﺻﺒْﺮﹰﺍ ﺁ ﹶﻝ ﻳَﺎ ِﺳ َﺮ ﹺﺇ ﱠﻥ َﻣ ْﻮ ِﻋ َﺪﻛﹸ ْﻢ ﺍﹾﻟ
َ »
“Hold ud, Yasir-familien, jeres forjættede sted er Paradiset”.
Det er Khabibs og Zaids sabr: “Ved Allah, det behager mig ikke at
Muhammad (saaws) rammes af en torn, mens jeg er velbeholden
hos min familie”.
Det er udholdenheden hos dem, der griber tyrannens hånd uden at
frygte nogens bebrejdelse i forbindelse med Allahs befaling:
ﻀ ﹺﺮَﺑ ﱠﻦ
ْ  ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻟَﻴ،ﺼﺮًﺍ
ْ ﺤ ﱢﻖ ﹶﻗ
َ  َﻭﹶﻟَﺘ ﹾﻘﺼُﺮُﱠﻧﻪُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ،ﺤ ﱢﻖ ﹶﺃ ﹾﻃﺮًﺍ
َ  ﹶﻟَﺘ ﹾﺄﺧُﺬﹸ ﱠﻥ َﻋﻠﹶﻰ َﻳ ِﺪ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ﹺﻢ َﻭﹶﻟَﺘ ﹾﺄﻃﹸﺮُﱠﻧﻪُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ،» ﹶﻛﻠﱠﺎ ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺾ َﻭﹶﻟَﻴ ﹾﻠ َﻌَﻨﱠﻨﻜﹸ ْﻢ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﻟ َﻌ َﻦ َﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ْﺳﺮَﺍﺋِﻴ ﹶﻞ
ﻀ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺑَﺒ ْﻌ ﹴ
ِ ﺏ َﺑ ْﻌ
َ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹸﻗﻠﹸﻮ
“Nej, ved Allah, I skal sandelig gribe tyrannens hånd, og I skal
sandelig tvinge ham tilbage til sandheden, og I skal sandelig
holde ham fast på sandheden, ellers vil Allah sandelig visselig slå
jeres hjerter mod hinanden og forbande jer som Han forbandede
Israels børn”.
Det er udholdenheden hos de folk, som er agtværdige og velsignede,
Allahs Sendebud (saaws)’s Sahaba, den sandfærdige, den pålidelige … .
Udholdenheden hos dem, der blev sanktioneret af Skriften, boykottet i
Mekkas egn og fordrevet til Abessinien, og de Forfulgte grundet deres
ytring ’Vor Herre er Allah’.
Det er Muhajirins (Immigranternes) og Ansars (Støtternes)
udholdenhed i deres jihad mod shirk-folk, Persere og Romere osv. Det
er udholdenheden hos fangerne, ’Abdullah bin Abi Hudhafas
følgesvende… udholdenheden hos de oprigtige, troende mujahidin.
Sabr er, at du påbyder ma’ruf og forbyder munkar og ikke lader dig
svække over for skade for Allahs skyld.
Sabr er, at du bliver en soldat i muslimernes hær, der er på fremmarch
til kamp mod Allahs fjender.
Sabr er, at du bekræfter Hans (swt) tale:
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ﺏ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗْﺒِﻠ ﹸﻜ ْﻢ َﻭ ِﻣ َﻦ
َ ﺴ َﻤﻌُ ﱠﻦ ِﻣ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺃﹸﻭﺗُﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
ْ ﺴﻜﹸ ْﻢ َﻭﹶﻟَﺘ
ِ ﴿ ﹶﻟﺘُْﺒﹶﻠﻮُﻥﱠ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍِﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻧﻔﹸ
﴾ ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺰ ﹺﻡ ﺍ ُﻷﻣُﻮ ﹺﺭ
َ ﺼﹺﺒﺮُﻭﺍ َﻭَﺗﱠﺘﻘﹸﻮﺍ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﹶﺫِﻟ
ْ  َﻭﺇﹺﻥ َﺗ،ﻯ ﹶﻛﺜِﲑﺍﹰ
ً ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ ْﺷ َﺮﻛﹸﻮﺍ ﺃﹶﺫ
“I skal visselig blive prøvet på jeres ejendom og jer selv, og I skal visselig høre meget
ondt fra dem, til hvem bogen blev givet før jer, og fra afgudsdyrkerne, men hvis I er
udholdende og (udviser) gudsfrygt, så er dette sandelig (af) stærk beslutsomhed”
(OQM. Aal-’Imran 3: 186)
Og Hans (swt) tale:

﴾ ﴿ َﻭﹶﻟَﻨْﺒﻠﹸ َﻮﱠﻧﻜﹸ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻧ ْﻌﹶﻠ َﻢ ﺍﹾﻟﻤُﺠَﺎ ِﻫﺪِﻳ َﻦ ﻣِﻨﻜﹸﻢ ﻭَﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑﺮﹺﻳ َﻦ َﻭَﻧْﺒﹸﻠﻮَﺍ ﹶﺃ ْﺧﺒَﺎ َﺭ ﹸﻛ ْﻢ
“Og Vi vil visselig prøve jer, indtil Vi har kendetegnet dem af jer, der fører jihad og
dem, der er udholdende, og Vi vil gøre jeres tilstand åbenlys” (OQM.
Muhammad 47: 31)
Samt Hans (swt) tale:

ﺕ
ِ ﺲ ﻭَﺍﻟﱠﺜ َﻤﺮَﺍ
ﺺ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ْﻣﻮَﺍ ﹺﻝ ﻭَﺍ َﻷْﻧﻔﹸ ﹺ
ﻉ َﻭَﻧ ﹾﻘ ﹴ
ﻑ ﻭَﺍﹾﻟﺠُﻮ ﹺ
ِ ﺨ ْﻮ
َ ﺸ ْﻲ ٍﺀ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ
َ ﴿ َﻭﹶﻟَﻨْﺒﹸﻠ َﻮﱠﻧﻜﹸﻢ ﹺﺑ
ﻚ
َ  ﺃﹸ ْﻭ ﹶﻻِﺋ. ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹺﺇﺫﹶﺁ ﹶﺃﺻَﺎَﺑْﺘﻬُﻢ ُﻣﺼِﻴَﺒ ﹲﺔ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹺﺇﻧﱠﺎ ِﻟﻠﱠ ِﻪ ﹺﻭﹺﺇﻧﱠﺂ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ِﻪ ﺭَﺍ ﹺﺟﻌُﻮ ﹶﻥ.ﺸ ﹺﺮ ﺍﻟﺼﱠﺎﹺﺑ ﹺﺮﻳ َﻦ
َﻭَﺑ ﱢ
﴾ ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﻬَﺘﺪُﻭ ﹶﻥ
َ  َﻭﺃﹸ ْﻭ ﹶﻻِﺋ،ﺕ ﻣِﻦ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ َﺭ ْﺣ َﻤﺔﹲ
ٌ ﺻﹶﻠﻮَﺍ
َ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ
“Og Vi vil visselig prøve jer med en vis del frygt og sult og tab af ejendom og liv og
afgrøde, men forkynd en glædelig meddelelse til de udholdende. (Til) dem, der – når
en ulykke rammer dem – siger: Sandelig, vi tilhører Allah, og til Ham vender vi
tilbage. (Det er) disse, over hvem tilgivelse og barmhjertighed fra deres Herre
(kommer), og det er disse, som er de retledede” (OQM. Al-Baqarah 2: 155-157)
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9. Bøn, ihukommelse og at bede om
tilgivelse
1. Dua’ (bøn) er en tilbedelse, ja, er faktisk tilbedelsens hjerne grundet
Allahs (swt) tale:

ﺴَﺘ ﹾﻜﹺﺒﺮُﻭ ﹶﻥ َﻋ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ َﺩﺗِﻲ
ْ ﺐ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ
ْ ﺠ
﴿ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﱡﺑ ﹸﻜ ْﻢ ﺍ ْﺩﻋُﻮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ْﺳَﺘ ﹺ
﴾ َﺳَﻴ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ ﺩَﺍ ِﺧﺮﹺﻳ َﻦ
“Og jeres Herre siger: Påkald Mig, og Jeg vil høre jeres bøn. Sandelig, de, som er
(for) hovmodige til at tilbede Mig, vil ydmyget gå ind i helvedet” (OQM. Ghafer
40: 60)
Allah gjorde dua’ til en tilbedelse, idet Han (swt) i førnævnte Qur’an-vers
sagde:

﴾ ﴿ ِﻋﺒَﺎ َﺩﺗِﻲ
“At tilbede Mig” (OQM.), efter nævnelsen af:

﴾ ﴿ ﺍ ْﺩﻋُﻮﻧﹺﻲ
“Påkald Mig” (OQM.)
Dette er i samme retning som Profeten (saaws)’s tale:
.« ﺦ ﺍﹾﻟ ِﻌَﺒﺎ َﺩ ِﺓ
»ﺍﹾﻟ ﱡﺪ َﻋﺎ ُﺀ ُﻣ ﱡ
“Dua’ er tilbedelsens hjerne”. Berettet af al-Tirmidhi, som sagde:
Hasan og sahih, via al-Nu’man bin Bashir.
Dermed er dua’ en tilbedelse, og Allah elsker Sin tjener, der påkalder
Ham. Dua’ er mandub og den, der ikke påkalder Allah, har mistet meget
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godt. Ifald undladelse af dua’ til Allah (swt) skyldes hovmod, vil
vedkommende være blandt dem, om hvem Allah sagde:

﴾ ﴿ َﺳَﻴ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ ﺩَﺍ ِﺧﺮﹺﻳ َﻦ
“Vil ydmyget gå ind i helvedet” (OQM. Ghafer 40: 60)
Det vil sige, de vil være ydmygede, mindreværdige og nedværdigede.
2. Allah (swt) opklarede for os, at vi bør påkalde Ham, mens vi er
modtagelige for Hans befalinger, overholder Hans Shari’ah og følger
Hans Sendebud (saaws):

﴾ ﺴَﺘﺠﹺﻴﺒُﻮﺍ ﻟِﻲ َﻭﹾﻟﻴُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﺍ ﺑﹺﻲ ﹶﻟ َﻌﻠﱠﻬُ ْﻢ َﻳ ْﺮ ُﺷﺪُﻭ ﹶﻥ
ْ ﴿ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ
“Derfor skal de høre på Mig og have iman på Mig, for at de må blive retledt”
(OQM. Al-Baqarah 2: 186)
Og som Profeten (saaws) sagde:
.«ﺏ ﹶﻟ ُﻪ
ُ ﺴَﺘﺠَﺎ
ْ ﺸ َﺮﺑُﻪُ َﺣﺮَﺍﻡ ﹶﻓﹶﺄﻧﱠﻰ ُﻳ
ْ ﷲ َﻭ َﻣ ﹾﺄ ﹶﻛﻠﹸﻪُ ِﻣ ْﻦ َﺣﺮَﺍﻡ َﻭ َﻣ
َ »َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﺍ
“Han påkalder Allah, mens hans mad er af haram, og hans drikke
er af haram; hvorledes vil det kunne bønhøres?”. Autoriseret af
Muslim.
De bedste tidspunkter for at lave dua’, er under sujud (knælen med
panden på gulvet), midt om natten og lige efter de obligatoriske salah.
Muslim berettede via Abu Huraira at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.« ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛِﺜﺮُﻭﺍ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َﺀ،ٌ»ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﺏُ ﻣَﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ ِﻣ ْﻦ َﺭﱢﺑ ِﻪ َﻭﻫُ َﻮ ﺳَﺎ ﹺﺟﺪ
“Tjeneren står Sin Herre nærmest mens han er i sujud(-tilstand),
så lav dua’ hyppigt”. Al-Tirmidhi berettede følgende hadith, som han
sagde er hasan, via Abu Imama, som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
blev spurgt: Hvilken dua’ er mest hørt? Han svarede:
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.« ﺕ
ِ ﺕ ﺍ ﹶﳌ ﹾﻜُﺘﻮَﺑﺎ
ِ ﺼ ﹶﻠﻮَﺍ
 َﻭﺩُﺑُ َﺮ ﺍﻟ ﱠ،ِ ﻑ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹺﻞ
َ » َﺟ ْﻮ
“I nattens midte og lige efter de obligatoriske salah”. Ligeledes er
der en mægtig belønning for dua’ under Ramadan-måneden. AlTirmidhi autoriserede følgende hadith, som han sagde er hasan, hvori
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ُﻕ ﺍﹾﻟ َﻐﻤَﺎ ﹺﻡ َﻭَﻳ ﹾﻔَﺘﺢ
َ »ﺛﹶﻼﹶﺛﺔﹲ ﻻ ُﺗ َﺮ ﱡﺩ َﺩ ْﻋ َﻮﺗُﻬُ ْﻢ ﺍﻟﺼﱠﺎِﺋﻢُ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ﹾﻔ ِﻄ َﺮ ﻭَﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ِﺩﻝﹸ َﻭ َﺩ ْﻋ َﻮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ﹺﻡ َﻳ ْﺮ ﹶﻓ ُﻌﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻓ ْﻮ
.« ﲔ
ﻚ َﻭﹶﻟ ْﻮ َﺑ ْﻌ َﺪ ِﺣ ﹴ
ِ ﺏ َﻭ ِﻋ ﱠﺰﺗِﻲ ﻷَﻧﺼُ َﺮﱠﻧ
ﺴﻤَﺎ ِﺀ َﻭَﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﺮ ﱡ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
َ ﹶﻟﻬَﺎ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ
“(Der er) tre (personer), hvis bøn ikke bliver tilbagevist: Den
fastende indtil han bryder fasten, den retfærdige imam, og den
forurettedes bøn, som Allah hæver over skyerne, og åbner
himlens porte for, hvor Herren siger: Ved Min magt vil Jeg hjælpe
dig, selv (hvis det skulle være) senere hen”.
3. Dua’ – som er en tilbedelse – betyder ikke, at vi undlader at anvende
midlerne. Seerah (Biografien) af Allahs Sendebud (saaws) er indlysende
vedrørende dette.
Sendebuddet (saaws) forberedte hæren i Badr-slaget, organiserede
tropperne i hver sin position, forberedte dem godt til kamp, hvorefter
Allahs Sendebud (saaws) gik ind i barakken og lavede dua’ til Allah om
sejr, og gjorde det så meget, at Abu Bakr sagde til ham: “En del heraf er
nok for dig, o Allahs Sendebud”.
Desuden benyttede Sendebudet (saaws) – efter at have fået tilladelse
til udvandring fra Mekka til Medina – alt hvad et menneske kunne
benytte af midler, der kunne føre til hans sikkerhed samtidig med at han
lavede dua’ til Allah om at holde de vantro fra Quraish væk fra ham,
redde ham fra deres intriger og lade ham nå frem til Medina i god
behold.
I stedet for at tage mod nord, hvor Medina lå, tog han (saaws)
retningen mod syd. Han gemte sig i bjerghulen Thawr sammen med
Abu Bakr (ra). Dér plejede han, via ’Abdel-Rahman bin Abu Bakr, at
modtage nyheder om Quraish, og hvad de planlagde og forberedte. Når
’Abdel-Rahman vendte tilbage til Mekka, lod han (saaws) Abu Bakrs
tjener vende tilbage efter ham til Mekka med kvæg for således, at
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kvægets spor slettede Abu Bakrs søns spor for at bortlede de vantro fra
Quraish. Han (saaws) blev dér i tre dage, indtil eftersøgningen af ham
aftog, hvorefter han fortsatte turen til al-Medina al-Munawwara. Allahs
Sendebud (saaws) foretog alt dette, mens han var sikker på sin ankomst
til Medina i god behold, og det stod klart i hans svar til Abu Bakr. Da
Abu Bakr så de vantro fra Quraish stå foran bjerghulen, frygtede han at
de skulle finde dem, så sagde han til Sendebudet (saaws): Hvis nogen af
dem blot kigger mod sine fødder, vil han kunne se os. Allahs Sendebud
(saaws) besvarede ham ved at sige:
.«ﻚ ﺑﹺﺎﹾﺛَﻨ ْﻴ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺛﹶﺎِﻟﹸﺜ ُﻬﻤَﺎ
َ »ﻣَﺎ ﹶﻇﱡﻨ
“Hvad tror du om to, hvis tredje er Allah”. Han (swt) sagde:

ﺼ َﺮﻩُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹺﺇ ﹾﺫ ﹶﺃ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ ﺛﹶﺎﹺﻧ َﻲ ﺍﹾﺛَﻨْﻴ ﹺﻦ ﹺﺇ ﹾﺫ ُﻫﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﻐَﺎ ﹺﺭ
َ ﴿ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﻧ
﴾ ﺤ َﺰ ﹾﻥ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻣ َﻌﻨَﺎ
ْ ﹺﺇ ﹾﺫ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ِﻟﺼَﺎ ِﺣﹺﺒ ِﻪ ﹶﻻ َﺗ
“Allah har da hjulpet ham, da de vantro drev ham ud som den anden af to, da de
begge var i (bjerg)hulen. Da sagde han til sin fælle: Sørg ikke, thi Allah er med os”
(OQM. Al-Taubah 9: 40)
Derudover sagde han (saaws) følgende til Suraqa, som forfulgte
Sendebudet og Abu Bakr under deres udvandring, for at angive og
fange dem mod dusøren, som Quraish havde sat for dette:
.«ﺴ َﺮﻯ
ْ »ﹺﺑﹶﺄ ﹾﻥ َﻳ ْﺮ ﹺﺟ َﻊ َﻭﹶﻟ ُﻪ ِﺳ َﻮﺍ ُﺭ ِﻛ
“Lad ham gå tilbage og han vil få Kejserens armbånd”.
Allahs Sendebud (saaws) plejede, at benytte sig af midlerne for at vi
følger ham heri, samtidig med at han lavede dua’ til Allah om, at redde
ham fra Quraish-vantros eftersøgning af ham, og bad Ham (swt) om, at
forpurre deres intrige. Da han gik ud af sit hjem om natten og fandt de
vantro omringe hans hus, kastede han sand mod deres ansigter.
Han var tryg ved, at Allah ville bønhøre hans dua’ og holde dem væk
fra sig. Sådan gik det til, at de blev grebet af søvn, og Sendebudet
(saaws) gik ud.
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Derfor betyder dua’ ikke at negligere benyttelsen af midlerne, men
dua’ skal ledsage disse.
Følgelig må den, der ønsker etableringen af Khilafah på ny ikke nøjes
med at lave dua’ til sin Herre for at realisere dette. Vedkommende er
derimod pålagt at arbejde med aktivisterne for etableringen af Khilafah
samt laver dua’ til Allah om hjælp til dette og om at realisere Khilafah
snart. Han skal trofast bønfalde Allah, mens han benytter sig af
midlerne.
Således bør det være i alle handlinger. Man bør handle oprigtigt for
Allahs skyld, være sandfærdig over for Allahs Sendebud (saaws) samt
lave dua’ og gøre det indstændigt; og Allah er Althørende, Bønhører.
4. Allah (swt) bønhører dua’ fra den, der beder Ham, og Han (swt)
bønhører den nødlidende, ifald han beder ham. Allah (swt) sagde:

﴾ْ ﺐ ﹶﻟﻜﹸﻢ
ْ ﺠ
﴿ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﱡﺑ ﹸﻜ ْﻢ ﺍ ْﺩﻋُﻮﻧﹺﻲ ﹶﺃ ْﺳَﺘ ﹺ
“Og jeres Herre sagde: Påkald Mig, og Jeg vil bønhøre jer(es bøn)”
(OQM. Ghafer 40: 60)
Han (swt) sagde:

﴾ ﺐ َﺩ ْﻋ َﻮ ﹶﺓ ﺍﻟﺪﱠﺍﻋِﻲ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺩﻋَﺎ ِﻥ
ُ ﺐ ﹸﺃﺟﹺﻴ
ٌ ﻚ ِﻋﺒَﺎﺩِﻱ َﻋﻨﱢﻲ ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ ﹶﻗﺮﹺﻳ
َ ﴿ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳﹶﺄﹶﻟ
“Og når Mine tjenere spørger dig om Mig, så (sig): Jeg er nær. Jeg bønhører den
bedendes bøn, når han påkalder Mig” (OQM. Al-Baqarah 2: 186)
Ligeledes sagde Han (swt):

﴾ ﺸﻒُ ﺍﻟﺴﱡﻮ َﺀ
ِ ﻀ ﹶﻄ ﱠﺮ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺩﻋَﺎ ُﻩ َﻭَﻳ ﹾﻜ
ْ ﺐ ﺍﹾﻟ ُﻤ
ُ ﴿ ﹶﺃ ﱠﻣ ْﻦ ُﻳﺠﹺﻴ
“Eller: Hvem bønhører den nødstedte, når han påkalder Ham, og hvem fjerner det onde?”
(OQM. Al-Naml 27: 62)
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Imidlertid har bønhørelsen af dua’ en shari’ah-mæssig betydning, som er
opklaret af Allahs Sendebud (saaws):

ﺙ
ِ ﺲ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹺﺇﹾﺛﻢٌ َﻭﻟﹶﺎ ﹶﻗﻄِﻴ َﻌﺔﹸ َﺭ ِﺣ ﹴﻢ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﺎ ُﻩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑﻬَﺎ ﹺﺇ ْﺣﺪَﻯ ﹶﺛﻠﹶﺎ
َ  ﹺﺑ َﺪ ْﻋ َﻮ ٍﺓ ﹶﻟ ْﻴ-ﻋ ّﺰ ﻭﺟ ﹼﻞ- ﺴ ِﻠ ﹴﻢ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﺍﷲ
ْ ُ»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻣ
ﻑ َﻋ ْﻨﻪُ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﺴﱡﻮ ِﺀ
َ ﺼ ﹺﺮ
ْ  َﻭﹺﺇﻣﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ، َﻭﹺﺇﻣﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﱠﺪ ِﺧ َﺮﻫَﺎ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ َﺮ ِﺓ،ُﷲ ﹶﻟﻪُ َﺩ ْﻋ َﻮﺗُﻪ
ُ ﺠ ﹶﻞ ﺍ
 ﹺﺇﻣﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ُﻳ َﻌ ﱢ:ِﺧﺼَﺎ ﹴﻝ
.«ُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ُ ﹺﺇﺫﹰﺍ ﻧُ ﹾﻜِﺜﺮ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻠﻬَﺎ
“Enhver muslim, der påkalder Allah, den Stærke, den Almægtige,
med en dua’, i hvilken der ingen synd eller brud på rahm
(slægtsbånd) er, vil herfor af Allah få en af tre ting: Enten
fremskynder Allah hans dua’, eller sparer den op til ham i det
hinsidige, eller holder noget tilsvarende af det onde væk fra ham.
De (tilstedeværende) sagde: Så vil vi da gøre det meget. Han
sagde: Allah har meget mere”. Autoriseret af Ahmad og al-Bukhari i
’al-Adab al-Mufrad’.
 َﻭﻣَﺎ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ: ﻗِﻴ ﹶﻞ.ﺠ ﹾﻞ
ﺴَﺘ ْﻌ ﹺ
ْ ﺏ ِﻟ ﹾﻠ َﻌ ْﺒ ِﺪ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﺪﻉُ ﹺﺑﹺﺈﹾﺛ ﹴﻢ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻗﻄِﻴ َﻌ ِﺔ َﺭ ِﺣ ﹴﻢ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
ُ ﺴَﺘﺠَﺎ
ْ »ﻟﹶﺎ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ُﻳ
.«ﻚ َﻭَﻳ َﺪﻉُ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ َﺀ
َ ﺴﺮُ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹶﺫِﻟ
ِﺤ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﺏ ﻟِﻲ ﹶﻓَﻴ
ُ ﺠﺎ
َ ﺴَﺘ
ْ  َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻗ ْﺪ َﺩ َﻋ ْﻮﺕُ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ َﺩ َﻋ ْﻮﺕُ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ ﹶﺃ َﺭ ُﻳ:ﺍﻟِﺎ ْﺳِﺘ ْﻌﺠَﺎﻝﹸ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
“Tjeneren vil fortsat blive bønhørt, så længe han ikke beder om
noget syndigt eller noget, der indebærer brud på rahm, og så
længe han ikke er for ivrig. Der blev sagt: O Allahs Sendebud,
hvad er ivrighed? Han sagde: At tjeneren siger: ’Jag lavede dua’
gang på gang, men indså, at jeg ikke blev bønhørt’, hvorefter han
beklagede dette og undlod dua’”. Autoriseret af Muslim.
Dette betyder, at bønhørelsen af dua’ ikke nødvendigvis bliver
realiseret i det jordiske liv. Det kan være tilfældet, men det kan også
være, at Allah (swt) sparer den op til ham i det hinsidige (dvs. al-akhira),
hvori den mægtige gengældelse og den rigelige belønning er. Eller at
Han (swt) holder noget tilsvarende af det onde væk fra ham.
Dermed bør vi lave dua’ til Allah (swt). Hvis vi er oprigtige, trofaste
og lydige, vil vi på det tidspunkt være visse om bønhørelsen i den
betydning, som Allahs Sendebud (saaws) opklarede.
Ligeledes befalede Allah (swt) os at lave zikr, idet Han sagde:
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﴿ ﻓﹶﺎ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﺫﻛﹸ ْﺮ ﹸﻛ ْﻢ ﴾
)“Ihukom derfor Mig, så vil Jeg ihukomme jer” (OQM. Al-Baqarah 2: 152
Han (swt) sagde også:

ﺠ ْﻬ ﹺﺮ
ﻀ ﱡﺮﻋًﺎ َﻭﺧِﻴ ﹶﻔ ﹰﺔ َﻭﺩُﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ َ
ﻚ َﺗ َ
ﺴ َ
ﻚ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ ِ
﴿ ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛ ْﺮ َﺭﱠﺑ َ
ﲔ﴾
ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻝ ﺑﹺﺎﹾﻟ ُﻐ ُﺪﻭﱢ ﻭَﺍﻵﺻَﺎ ﹺﻝ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹸﻜ ْﻦ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻐَﺎِﻓِﻠ َ
“Og ihukom din Herre i dit indre i ydmyghed og frygt og uden kraftig tale – om
morgenen og om aftenen, og vær ikke blandt de uopmærksomme” (OQM. Al)A’raf 7: 205
Han (swt) sagde ligeledes:

﴿ ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ ﹶﻟ َﻌﻠﱠﻜﹸ ْﻢ ُﺗ ﹾﻔِﻠﺤُﻮ ﹶﻥ ﴾
”“Og ihukom Allah meget, for at I må få succes
)(OQM. Al-Jumu’ah 62: 10
Han (swt) sagde også:

ﻼ﴾
﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ِﺫ ﹾﻛﺮًﺍ ﹶﻛِﺜﲑًﺍَ .ﻭ َﺳﱢﺒﺤُﻮ ُﻩ ﺑُ ﹾﻜ َﺮ ﹰﺓ َﻭﹶﺃﺻِﻴ ﹰ
“O I som har iman, ihukom Allah med megen ihukommelse. Og lovpris Ham morgen og
)aften” (OQM. Al-Ahzab 33: 41-42

I hadith’en via Abu Huraira, som der er enighed, sagde han: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
ﺴ ِﻪ ﹶﺫ ﹶﻛ ْﺮُﺗ ُﻪ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲَ ،ﻭﹺﺇ ﹾﻥ
»َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃﻧَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹶﻇ ﱢﻦ َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﺑﹺﻲ َﻭﹶﺃﻧَﺎ َﻣ َﻌﻪُ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻧﹺﻲ ،ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻧﹺﻲ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ ِ
ﺏ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﺫﺭَﺍﻋًﺎ
ﺏ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﺷ ْﺒﺮًﺍ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮْﺑﺖُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ِﺫﺭَﺍﻋًﺎَ ،ﻭﹺﺇ ﹾﻥ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮ َ
ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮﻧﹺﻲ ﻓِﻲ َﻣ ﹶﻠﹴﺈ ﹶﺫ ﹶﻛ ْﺮﺗُﻪُ ﻓِﻲ َﻣ ﹶﻠﹴﺈ َﺧ ْﻴﺮٌ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢَ ،ﻭﹺﺇ ﹾﻥ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮ َ
َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮْﺑﺖُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺑَﺎﻋًﺎَ ،ﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃﺗَﺎﻧﹺﻲ َﻳ ْﻤﺸِﻲ ﹶﺃَﺗ ْﻴﺘُﻪُ َﻫ ْﺮ َﻭﹶﻟ ﹰﺔ«.
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“Allah siger: Jeg er som Min tjeners tro på Mig, og Jeg er med
ham, når han ihukommer Mig. Hvis han ihukommer Mig i sit
indre, vil Jeg ihukomme ham i Mit Indre. Og hvis han
ihukommer Mig i en forsamling, vil Jeg ihukomme ham i en
forsamling, der er bedre end dem. Og hvis han nærmer sig Mig et
håndspænd, vil Jeg nærme Mig ham et armspænd. Og hvis han
nærmer sig Mig et armspænd, vil Jeg nærme Mig ham to
udstrakte armspænd. Og hvis han kommer til Mig gående, vil Jeg
komme til ham løbende”. Muslim berettede via Abu Huraira, som
sagde:
: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﹶﻓ َﻤ ﱠﺮ َﻋﻠﹶﻰ َﺟَﺒ ﹴﻞ ُﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻪُ ُﺟ ْﻤﺪَﺍ ﹸﻥ،ﺴﲑُ ﻓِﻲ ﹶﻃﺮﹺﻳ ﹺﻖ َﻣ ﱠﻜ ﹶﺔ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ
َ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.« ﺍﻟﺬﱠﺍ ِﻛﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ: َﻭﻣَﺎ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻔ ﱢﺮﺩُﻭ ﹶﻥ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ، َﻫﺬﹶﺍ ُﺟ ْﻤﺪَﺍ ﹸﻥ َﺳَﺒ َﻖ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻔ ﱢﺮﺩُﻭ ﹶﻥ،ِﺳﲑُﻭﺍ
“Allahs Sendebud (saaws) gik langs vejen til Mekka, da han gik
forbi et bjerg ved navn Jumdan, så sagde han: Gå, dette er
Jumdan, som har overgået de enlige. De spurgte: O Allahs
Sendebud, hvem er de enlige? Han svarede: Dem, der
ihukommer Allah meget”. Al-Qurafi nævnte i ‘al-Zakhirah’, at alHasan sagde: Zikr er af to typer; en zikr med tungen, som er god, men
hvad der er bedre, er ihukommelse af Allah ved Hans påbud og forbud.
Emnet vedrørende de overleverede zikr-beretninger er stort, hvorfor
man skal søge efter disse i deres rette kilder.
Hvad angår det at bede om tilgivelse (dvs. istighfar), så er det ligeledes
mandub. Allah (swt) sagde:

﴾ ﺴَﺘ ْﻐ ِﻔﺮﹺﻳ َﻦ ﺑﹺﺎ َﻷ ْﺳﺤَﺎ ﹺﺭ
ْ ﴿ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ
“Og de, som beder om tilgivelse i den sidste del af natten”
(OQM. Aal-’Imran 3: 17)
Han (swt) sagde også:

﴾ ﺠ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻏﻔﹸﻮﺭًﺍ َﺭﺣِﻴﻤًﺎ
ﺴَﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻳ ﹺ
ْ ﺴﻪُ ﹸﺛﻢﱠ َﻳ
َ ﴿ َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹾﻞ ﺳُﻮﺀًﺍ ﹶﺃ ْﻭ َﻳ ﹾﻈِﻠ ْﻢ َﻧ ﹾﻔ
“Og den, der udøver ondt eller uret mod sig selv, og så beder Allah om tilgivelse, vil
finde Allah Tilgivende, Barmhjertig” (OQM. Al-Nisa’ 4: 110)
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Ligeledes sagde Han (swt):

﴾ ﺴَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُﻭ ﹶﻥ
ْ ﺖ ﻓِﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ُﻣ َﻌ ﱢﺬَﺑﻬُ ْﻢ َﻭ ُﻫ ْﻢ َﻳ
َ ﴿ َﻭﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻟﻴُ َﻌ ﱢﺬَﺑﻬُ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻧ
“Men Allah vil ikke straffe dem, medens du (Muhammad) er blandt dem, og
Allah vil ikke straffe dem, når de beder om tilgivelse” (OQM. Al-Anfal 8: 33)
Han (swt) sagde:

ﺴﻬُ ْﻢ ﹶﺫ ﹶﻛﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ْﻐ ﹶﻔﺮُﻭﺍ ِﻟ ﹸﺬﻧُﻮﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ َﻣ ْﻦ
َ ﺸ ﹰﺔ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻇﹶﻠﻤُﻮﺍ ﹶﺃْﻧﻔﹸ
َ ﴿ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ َﻌﻠﹸﻮﺍ ﻓﹶﺎ ِﺣ
﴾ ﺼﺮﱡﻭﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﹶﻓ َﻌﻠﹸﻮﺍ َﻭ ُﻫ ْﻢ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ
ِ ﺏ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭﹶﻟ ْﻢ ُﻳ
َ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟﺬﱡﻧُﻮ
“Og dem, som når de udøver noget skændigt eller uret mod sig selv, ihukommer
Allah og beder om tilgivelse for deres synder – hvem kan tilgive synder uden Allah?
– og som ikke fremturer i det, de gør, når de ved besked” (OQM. Aal-’Imran 3:
135)
Muslim berettede via Abu Huraira, som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:

،ﺴَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
ْ  ﹶﻓَﻴ، َﻭﹶﻟﺠَﺎ َﺀ ﹺﺑ ﹶﻘ ْﻮ ﹴﻡ ُﻳ ﹾﺬﹺﻧﺒُﻮ ﹶﻥ،ﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﹺﺑ ﹸﻜ ْﻢ
َ  ﹶﻟ ﹶﺬ َﻫ، ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻟ ْﻢ ﺗُ ﹾﺬﹺﻧﺒُﻮﺍ،»ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ
.«ﹶﻓَﻴ ْﻐ ِﻔﺮُ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ
“Ved Den, i Hvis hånd min sjæl ligger, hvis I ikke synder, vil
Allah, den Ophøjede, føre jer væk og komme med et folk, der
synder, hvorefter de beder Allah, den Ophøjede, om tilgivelse, og
så vil Han tilgive dem”. Med en hasan beretningskæde berettede alTirmidhi følgende via Anas, som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige:
 ﻳَﺎ،ﻚ َﻭﻟﹶﺎ ﹸﺃﺑَﺎﻟِﻲ
َ ﻚ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣ ْﻨ
َ ﻚ ﻣَﺎ َﺩ َﻋ ْﻮَﺗﻨﹺﻲ َﻭ َﺭ َﺟ ْﻮَﺗﻨﹺﻲ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮﺕُ ﹶﻟ
َ  ﻳَﺎ ﺍْﺑ َﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ﹺﺇﱠﻧ:»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
ﻚ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃَﺗ ْﻴَﺘﻨﹺﻲ
َ  ﻳَﺎ ﺍْﺑ َﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ﹺﺇﱠﻧ،ﻚ َﻭﻟﹶﺎ ﹸﺃﺑَﺎﻟِﻲ
َ ﺴﻤَﺎ ِﺀ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ﹶﻔ ْﺮَﺗﻨﹺﻲ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮﺕُ ﹶﻟ
ﻚ َﻋﻨَﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠ
َ ُﺖ ﹸﺫﻧُﻮﺑ
ْ  ﹶﻟ ْﻮ َﺑ ﹶﻠ َﻐ،ﺍْﺑ َﻦ ﺁ َﺩ َﻡ
.«ﻚ ﹺﺑ ﹸﻘﺮَﺍﹺﺑﻬَﺎ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﹰﺓ
َ ُﺸ ﹺﺮﻙُ ﺑﹺﻲ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻟﹶﺄَﺗ ْﻴﺘ
ْ ُﺽ َﺧﻄﹶﺎﻳَﺎ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻟﻘِﻴَﺘﻨﹺﻲ ﻟﹶﺎ ﺗ
ﺏ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ﹺﺑ ﹸﻘﺮَﺍ ﹺ
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“Allah, den ophøjede, sagde: O du, Adams søn, såfremt du beder
Mig og bønfalder Mig, tilgiver Jeg dig for (alt), hvad du har
foretaget dig, og det er Mig ligegyldigt. O du, Adams søn, hvis
dine synder nåede op til himlens skyer, hvorefter du bad Mig om
tilgivelse, ville Jeg tilgive dig, og det er Mig ligegyldigt. O du,
Adams søn, hvis du kom til Mig med synder i jordens omfang,
hvorefter du mødte Mig uden at have begået shirk mod Mig, ville
Jeg komme til dig med lige så stor omfang af tilgivelse”. Følgende
blev berettet via Abu Sa’id al-Khudari af Ahmad og al-Hakim, der
karakteriserede den som sahih, hvor al-Dhahabi udtrykte enighed med
ham om, at Profeten (saaws) sagde:
 َﻭ ِﻋ ﱠﺰﺗِﻲ َﻭ َﺟﻠﹶﺎﻟِﻲ ﻟﹶﺎ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ْﺖ ﹶﺃ ْﺭﻭَﺍ ُﺣ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﺟﺴَﺎ ِﺩ ِﻫﻢ
ْ  ﻟﹶﺎ ﹶﺃْﺑ َﺮﺡُ ﹸﺃ ﹾﻏﻮﹺﻱ ِﻋﺒَﺎ َﺩ َﻙ ﻣَﺎ ﺩَﺍ َﻣ،ﻚ
َ  َﻭ ِﻋ ﱠﺰِﺗ:ﺲ
ُ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺇْﺑﻠِﻴ
.«ﹶﺃﺯَﺍ ﹸﻝ ﹶﺃ ﹾﻏ ِﻔﺮُ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﻣَﺎ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ﹶﻔﺮُﻭﻧﹺﻲ
“Iblees (dvs. Satan) sagde: Ved Din Mægtighed, jeg vil blive ved
med at føre Dine tjenere på afveje, så længe deres sjæle findes i
deres kroppe. Han (swt) sagde: Ved Min Mægtighed og
Majestæt, Jeg vil blive ved med at tilgive dem, så længe de beder
Mig om tilgivelse”. Ibn Majah berettede med en sahih beretningskæde
via Abdullah bin Busr, som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws)
sige:
.«ﺻﺤِﻴ ﹶﻔِﺘ ِﻪ ﺍ ْﺳِﺘ ْﻐﻔﹶﺎﺭًﺍ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ
َ »ﻃﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﻭ َﺟ َﺪ ﻓِﻲ
“Salighed til den, der i sit register finder masser af bønner om
tilgivelse”. Muslim berettede via Abu Dharr i en lang hadith om
Profeten (saaws), som han berettede om sin Herre, den Stærke, den
Almægtige, som sagde:
.«...  ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُﻭﻧﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ،ﺏ َﺟﻤِﻴﻌًﺎ
َ  َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ﹾﻏ ِﻔﺮُ ﺍﻟ ﱡﺬﻧُﻮ،ﺨ ِﻄﺌﹸﻮ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹺﻞ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ
ْ  ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎﺩِﻱ ﹺﺇﱠﻧ ﹸﻜ ْﻢ ُﺗ...»
“… O Mine tjenere, I fejler om natten og om dagen, og Jeg
tilgiver alle synder, så bed Mig om tilgivelse og Jeg vil tilgive
jer…”.
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10. At sætte sin lid til Allah, og
trofasthed mod Ham (swt)
Tawakkul, dvs. at sætte sin lid til Allah (swt), er forbundet til følgende
emner:
Det første: Er relateret til ’aqida, og består i, at der findes en Skaber,
Allah (swt), som muslimen sætter sin lid til i forbindelse med
fremskaffelse af det gode og bortskaffelse af skade. Benægteren heraf er
kafir.
Det andet: Det er wajib over tjeneren at sætte sin lid til Allah i alle sine
anliggender. Denne tawakkul er blandt hjertets foretagender, og ifald
tjeneren udtaler den uden erkendelse fra hjertet, har den ingen
betydning.
Det tredje: Ifald tjeneren benægter tawakkuls absolutte beviser begår
han kufr.
Det fjerde: Tawakkul er noget andet end benyttelse af midlerne. Disse
er to forskellige spørgsmål, hvis beviser er forskellige. Allahs Sendebud
(saaws) plejede at have tawakkul og benytte sig af midlerne, og
beordrede sine Sahaba til det samme, enten gennem et Qur’an-vers eller
en hadith. Han (saaws) plejede at forberede alt, hvad han formåede af
styrke, som i tilfældet med udtømmelsen af Badr-brøndene,
udgravningen af voldgraven, lån af skjolde fra Safwan, udsendelsen af
spioner, afskæringen af vandforsyning til Khaibar, hemmligholdelsen af
nyheder for Quraish, da han drog af sted til erobring af Mekka, og da
han trådte ind i Mekka beskyttet med to skjolde. Desuden plejede han
at have vagter inden Allahs (swt) tale blev åbenbaret:

﴾ﺱ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
َ ُﺼﻤ
ِ ﴿ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ َﻳ ْﻌ
“Og Allah vil beskytte dig mod menneskene” (OQM. Al-Ma’idah 5: 67)
Derudover er der andre ting, som han (saaws) plejede at foretage i
Medina efter etableringen af staten. Da han var i Mekka gav han sine
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Sahaba lov til at udvandre til Abessinien, han godtog beskyttelse fra sin
onkel Abu Talib og opholdt sig i (Mekka’s) øde egn gennem hele
boykottens periode. Og under natten til hijra (udvandring til Medina),
beordrede han Ali til at sove i hans seng. Derudover sov han tre nætter
i bjerghulen, og hyrede en dygtig vejviser fra Bani al-Di’l. Alt dette tyder
på benyttelsen af midlerne, og det strider ikke mod tawakkul, og ingen
relation har hertil. Forveksling af disse to spørgsmål gør tawakkul
formel og virkningsløs.
Følgende er nogle af beviserne på, at tawakkul er wajib:
Allahs (swt) tale:

ﺸ ْﻮ ُﻫ ْﻢ
َ ﺱ ﹶﻗ ْﺪ َﺟ َﻤﻌُﻮﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﻓﹶﺎ ْﺧ
َ ﺱ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ُ ﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﺍﻟﻨﱠﺎ
﴾ ﺴُﺒﻨَﺎ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭﹺﻧ ْﻌ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻮﻛِﻴ ﹸﻞ
ْ ﹶﻓﺰَﺍ َﺩ ُﻫ ْﻢ ﹺﺇﳝَﺎﻧﹰﺎ َﻭﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺣ
“De, til hvem menneskene sagde: Se, menneskene har samlet sig mod jer, frygt dem
derfor! Men det øgede bare deres iman, og de sagde: Allah er tilstrækkelig for os, og
en herlig Beskytter (er Han)” (OQM. Al-’Imran 3: 173)

﴾ﺕ
ُ ﺤ ﱢﻲ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﻻ َﻳﻤُﻮ
َ ﴿ َﻭَﺗ َﻮﻛﱠ ﹾﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ
“Og sæt din lid til den Levende, som ikke dør” (OQM. Al-Furqan 25: 58)

﴾ ﴿ َﻭ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴَﺘ َﻮﻛﱠ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ
“Og de troende skal sætte deres lid til Allah” (OQM. Al-Taubah 9: 51)

﴾ﺖ ﹶﻓَﺘ َﻮﻛﱠ ﹾﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﴿ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﻋ َﺰ ْﻣ
“Men når du har besluttet dig, så sæt din lid til Allah”
(OQM. Al-’Imran 3: 159)

﴾ ُﺴﺒُﻪ
ْ ﴿ َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳَﺘ َﻮﻛﱠ ﹾﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﻬُ َﻮ َﺣ
“Og Allah vil være nok for den, der sætter sin lid til Ham”
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(OQM. Al-Talaq 65: 3)

﴾ ﴿ ﻓﹶﺎ ْﻋُﺒ ْﺪ ُﻩ َﻭَﺗ َﻮﻛﱠ ﹾﻞ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ
“Tilbed derfor Ham og sæt din lid til Ham” (OQM. Hud 11: 123)

﴾ ﺵ ﺍﹾﻟ َﻌﻈِﻴ ﹺﻢ
ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺮ ﹺ
ﺴﺒﹺﻲ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻻ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﻫُ َﻮ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﺗ َﻮﻛﱠ ﹾﻠﺖُ َﻭﻫُ َﻮ َﺭ ﱡ
ْ ﴿ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ َﺗ َﻮﱠﻟﻮْﺍ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ َﺣ
“Men hvis de vender sig bort, så sig: Allah er tilstrækkelig for mig, der er ingen gud
undtagen Ham. Ham har jeg sat min lid til, og Han er den mægtige trones Herre”
(OQM. Al-Taubah 9: 129)

﴾ ﴿ َﻭ َﻣ ْﻦ َﻳَﺘ َﻮﻛﱠ ﹾﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻋﺰﹺﻳ ٌﺰ َﺣﻜِﻴ ٌﻢ
“Men for dem, der sætter sin lid til Allah – er Allah visselig Almægtig, Alviis”
(OQM. Al-Anfal 8: 49)
Derudover er der mange andre Qur’an-vers, som gør tawakkul til wajib.
• Ibn ‘Abbas (raa) berettede i hadith’en om de halvfjerdstusinde, som
kommer ind i Paradiset uden regnskab og uden straf, at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.« َﻭ َﻋﻠﹶﻰ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ َﻳَﺘ َﻮ ﱠﻛﻠﹸﻮ ﹶﻥ، َﻭﻟﹶﺎ َﻳَﺘ ﹶﻄﱠﻴﺮُﻭ ﹶﻥ،ﺴَﺘ ْﺮﻗﹸﻮ ﹶﻥ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،» ُﻫ ْﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﺮﻗﹸﻮﻥﹶ
“Det er dem, som ikke giver eller beder om besværgelse, og heller
ikke tror på det onde varsel, og som sætter deres lid til deres
Herre”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Ibn ’Abbas (raa) at Allahs Sendebud (saaws)
sagde, når han stod om natten for (at bede) tahajjud (dvs. nat-salah):
.«... ُﻚ َﺗ َﻮ ﱠﻛ ﹾﻠﺖ
َ  َﻭ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ،ُﻚ ﺁ َﻣ ْﻨﺖ
َ  َﻭﹺﺑ،ﺖ
ُ ﻚ ﹶﺃ ْﺳ ﹶﻠ ْﻤ
َ  ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﻟ...»
“… O Allah, til Dig underkaster jeg mig, og på Dig bærer jeg
iman, og til Dig sætter jeg min lid ...”. (der er enighed herom).
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• Det blev berettet via Abu Bakr al-Siddiq (ra), som sagde: Mens vi
var i bjerghulen, kunne jeg se polyteisternes fødder, hvor de stod over
vore hoveder. Da sagde jeg: O Allahs Sendebud, Hvis en af dem
kiggede under sine fødder, ville han kunne se os. Han svarede:
.«ﻚ ﻳَﺎ ﹶﺃﺑَﺎ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ ﺑﹺﺎﹾﺛَﻨ ْﻴ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺛﹶﺎِﻟﹸﺜ ُﻬﻤَﺎ
َ »ﻣَﺎ ﹶﻇﱡﻨ
“Hvad tror du, o Abu Bakr, om to, hvis tredje er Allah”. Der er
enighed herom.
• Det blev berettet via Umm Salama (ra), at Profeten (saaws) plejede
at sige, når han gik ud af sit hus:
.« ﺍﳊﺪﻳﺚ... ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺗ َﻮ ﱠﻛ ﹾﻠﺖُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ »ﹺﺑ
“I Allahs navn, jeg sætter min lid til Allah …”. Al-Tirmidhi, som
sagde, at denne hadith er hasan og sahih. Al-Nawawi sagde i ’al-Riyadh’ at
den er en sahih hadith.
• Det blev berettet via Anas bin Malik (ra), at Profeten (saaws) sagde:
،َﺴُﺒﻚ
ْ  َﺣ:ُ ُﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟﻪ،ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺗ َﻮ ﱠﻛ ﹾﻠﺖُ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ َﻭﻟﹶﺎ ﻗﹸ ﱠﻮ ﹶﺓ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ  ﹺﺑ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺝ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻴِﺘ ِﻪ
َ »ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺧ َﺮ
ﻚ ﹺﺑ َﺮﺟُ ﹴﻞ ﹶﻗ ْﺪ ﻛﹸ ِﻔ َﻲ َﻭﻭُ ِﻗ َﻲ
َ ﻒ ﹶﻟ
َ  ﹶﻛ ْﻴ:ُ ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟﻪ،ﺸ ْﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ َﺷ ْﻴﻄﹶﺎﻧﹰﺎ ﺁ َﺧ َﺮ
 ﹶﻓَﻴ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﺍﻟ ﱠ،ﺖ
َ  َﻭ ُﻭﻗِﻴ،ﺖ
َ  َﻭ ُﻫﺪِﻳ،ﺖ
َ ﹶﻗ ْﺪ ﹸﻛﻔِﻴ
.«ﻱ
َ َﻭﻫُ ِﺪ
“Hvis manden gik ud af sit hus og sagde: ’I Allahs navn, jeg
sætter min lid til Allah, der er ingen magt eller styrke, men kun
ved (hjælp af) Allah’, vil der siges til ham: ’Det er nok for dig, du
er sikret, retledt og beskyttet’. Satan ville møde en anden Satan og
sige til ham: ’Hvordan skulle du kunne klare en mand, som blev
sikret, beskyttet og retledt’”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’(hadith-samling).
I ’al-Mukhtara’ sagde al-Maqdisi, at den er autoriseret af Abu Dawud og
al-Nasa’i med en sahih beretningskæde.
• Det blev berettet via ’Umar bin al-Khattab (ra), at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
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.«ﺡ ﹺﺑﻄﹶﺎﻧًﺎ
ُ  َﺗ ْﻐﺪُﻭ ِﺧﻤَﺎﺻًﺎ َﻭَﺗﺮُﻭ، ﹶﻟ َﺮ َﺯ ﹶﻗﻜﹸ ْﻢ ﹶﻛﻤَﺎ َﻳ ْﺮﺯُﻕُ ﺍﻟ ﱠﻄ ْﻴ َﺮ،»ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃﱠﻧ ﹸﻜ ْﻢ َﺗ َﻮ ﱠﻛ ﹾﻠُﺘ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺣ ﱠﻖ َﺗ َﻮ ﱡﻛ ِﻠ ِﻪ
“Hvis I sandelig sætter jeres lid til Allah med den tawakkul, der er
Ham værdig, vil Han forsyne jer med rizq, som Han forsyner
fugle, der går ud tidligt på dagen med tom mave, og vender
senest på dagen tilbage med fuld mave”. Al-Hakim, som sagde, at
den har en sahih beretningskæde, Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling), og al-Maqdisi karakteriserede den som sahih i (værket) ’alMukhtara’.
Hvad angår trofasthed (dvs. ikhlas) i forbindelse med
lydighedshandlinger, så består denne i at undlade riya’ (dvs. vigten), og
er blandt hjertets foretagender, som ingen kender til undtagen tjeneren
og hans Skaber. Riya’ vil måske være skjult og forveksles af tjeneren,
indtil han nøje undersøger, stiller sig selv til regnskab, genovervejer og
spørger sig selv hvorfor han foretog lydighedshandlingen. Eller hvorfor
han er i gang hermed. Hvis han finder ud af, at han foretager den alene
for Allahs skyld, så er han trofast. Og hvis han finder ud af, at han
foretager den for et andet formål, så gør han riya’, og en sådan psyke
kræver behandling, der kan tage lang tid. Når tjeneren når det niveau,
hvor han elsker at skjule sine gode gerninger, vil dette være et tegn på
trofasthed. Al-Qurtubi sagde: “Al-Hasan blev spurgt om trofasthed og
riya’, hvortil han svarede: Trofasthed er bl.a. at du ønsker at skjule dine
gode gerninger, og at du ikke kan lide at skjule dine dårlige gerninger”.
Abu Yusuf sagde i ’al-Kharraj’: Jeg blev informeret af Mis’ar, som
berettede via Sa’d bin Ibrahim, som sagde: Ved al-Qadisiyya-dagen
passerede de en mand, hvis hænder og ben var blevet skåret af. Han
blev undersøgt, mens han reciterede Qur’an-verset:

ﲔ
َ ﺼﺪﱢﻳ ِﻘ
ﲔ ﻭَﺍﻟ ﱢ
َ ﴿ َﻣ َﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃْﻧ َﻌ َﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ
﴾ ﻚ َﺭﻓِﻴﻘﹰﺎ
َ ﲔ َﻭ َﺣﺴُ َﻦ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
َ ﺤ
ِ ﺸ َﻬﺪَﺍ ِﺀ ﻭَﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ
ﻭَﺍﻟ ﱡ
“(Vil) være blandt dem, Allah har vist Sit Velbehag, nemlig: Profeterne og de
sanddru og martyrerne og de retskafne – disse er de bedste fæller” (OQM. AlNisa’ 4: 69)
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Så spurgte en mand ham: Hvor er du fra, o Allahs tjener? Han svarede:
En person fra Ansar, og nævnte ikke sit navn.
Ikhlas er wajib. Beviserne fra Bogen (dvs. Qur’anen) og Sunnah herpå er
talrige:
I surat (dvs. Qur’an-kapitlet) al-Zumar sagde Allah (swt) følgende:

﴾ ﺨِﻠﺼًﺎ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ
ْ ﺤ ﱢﻖ ﻓﹶﺎ ْﻋﺒُ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ُﻣ
َ ﺏ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ ﴿ ﹺﺇﻧﱠﺎ ﺃﹶﻧ َﺰﹾﻟﻨَﺎ ﹺﺇﹶﻟْﻴ
“Vi har visselig åbenbaret dig Bogen med sandheden. Tilbed derfor Allah og vær
trofast i din lydighed mod Ham (alene)” (OQM. Al-Zumar 39: 2)

﴾ ُ﴿ ﹶﺃﻟﹶﺎ ﻟِﻠ ِﻪ ﺍﻟ ﱢﺪﻳ ُﻦ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﻟﺺ
“Er det ikke alene Allah, til hvem den trofaste lydighed tilkommer?”
(OQM. Al-Zumar 39: 3)

﴾ ﺨِﻠﺼًﺎ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ
ْ ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﺃﹸ ِﻣ ْﺮﺕُ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ْﻋﺒُ َﺪ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ُﻣ
“Sig: Jeg har visselig fået befaling om at tilbede Allah, i trofast lydighed mod Ham
(alene)” (OQM. Al-Zumar 39: 11)

﴾ ﺨﻠِﺼﹰﺎ ﹶﻟﻪُ ﺩِﻳﻨﹺﻲ
ْ ﷲ ﹶﺃ ْﻋﺒُﺪُ ُﻣ
َ ﴿ ﻗﹸ ﹺﻞ ﺍ
“Sig: Allah tilbeder jeg, idet min trofaste lydighed tilkommer Ham (alene)”
(OQM. Al-Zumar 39: 14)
Det er velkendt, at talen til Sendebudet (saaws) er en tale til hans
ummah.
Hvad angår beviserne fra Sunnah, så er der følgende ahadith:
• ’Abdullah bin Mas’ud (ra) berettede følgende, som blev rapporteret
af al-Tirmidhi og al-Shafi’i i ’al-Risala’, hvor Profeten (saaws) sagde:
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 ﹶﺛﻠﹶﺎﺙﹲ ﻟﹶﺎ ُﻳ ِﻐ ﱡﻞ.ُﺏ ﺣَﺎ ِﻣ ﹺﻞ ِﻓ ﹾﻘ ٍﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﻫُ َﻮ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻘﻪُ ِﻣ ْﻨﻪ
 ﹶﻓ ُﺮ ﱠ،ﻀ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍ ْﻣ َﺮﹰﺃ َﺳ ِﻤ َﻊ َﻣ ﹶﻘﺎﹶﻟﺘِﻲ ﹶﻓ َﻮﻋَﺎﻫَﺎ َﻭ َﺣ ِﻔ ﹶﻈﻬَﺎ َﻭَﺑ ﱠﻠ َﻐﻬَﺎ
»َﻧ ﱠ
ﻂ
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮ ﹶﺓ ُﺗﺤِﻴ ﹸ، َﻭﹸﻟﺰُﻭ ُﻡ َﺟﻤَﺎ َﻋِﺘ ﹺﻬ ْﻢ،ﲔ
َ ﺴ ِﻠ ِﻤ
ْ ُﺤﺔﹸ ﹶﺃِﺋ ﱠﻤ ِﺔ ﺍﹾﻟﻤ
َﺻ
َ  َﻭ ُﻣﻨَﺎ،ﺹ ﺍﹾﻟ َﻌ َﻤ ﹺﻞ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ  ﹺﺇ ْﺧﻠﹶﺎ:ﺴ ِﻠ ﹴﻢ
ْ َُﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ ﹶﻗ ﹾﻠﺐُ ﻣ
.«ِﻣ ْﻦ َﻭﺭَﺍِﺋ ﹺﻬ ْﻢ
“Må Allah lade (ansigtet) stråle glansfuldt på en person, der hører
mit ord, begriber det, bevarer det og meddeler det (videre). Det
kunne da hænde, at man bærer fiqh (dvs. viden) til en anden, der
har mere fiqh (dvs. forståelse) end ham selv. Der er tre
(egenskaber), hvor muslimens hjerte ikke vil bære nag, (så længe)
han besidder dem: At handle trofast for Allahs skyld, rådgive
muslimernes imamer (dvs. ledere) og at forholde sig til deres
fællesskab, da bønnen omfatter dem (med beskyttelse) fra alle
sider”. Vedrørende det samme emne er der beretninger via Zaid bin
Thabit (ra), rapporteret af Ibn Majah og Ibn Hibban i sin ’Sahih’
(hadith-samling), og fra Jubair bin Mut’im (ra), rapporteret af Ibn Majah
og al-Hakim, som sagde: Den er sahih ifølge de to Sheikers (dvs. alBukhari og Muslim) betingelser. Hadith’en er også berettet via Abu Sa’id
al-Khudari (ra) rapporteret af Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling)
og af al-Bazzar med en hasan beretningskæde. Ligeledes er hadith’en
nævnt af al-Suyuti i ’al-Azhar al-Mutanathira fil-Ahadith al-Mutawatira”.
• Ubai bin Ka’b berettede følgende, som blev rapporteret af Ahmad,
og om hvilket al-Maqdisi i ’al-Mukhtara’ sagde, at det har en hasan
beretningskæde, hvor Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﻤ ﹶﻞ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ َﺮ ِﺓ ﻟِﻠ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﹶﻟ ْﻢ،ﺽ
ﲔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ﺼ ﹺﺮ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ْﻤ ِﻜ ﹺ
ْ ﺴﻨَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ َﻌ ِﺔ ﻭَﺍﻟﱠﻨ
ﺸ ْﺮ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟﺄﹸ ﱠﻣ ﹶﺔ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
»َﺑ ﱢ
.«ٌَﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﻧﺼِﻴﺐ
“Meddel denne ummah den glædelige meddelelse om velstand,
høj rang, sejr og magt på jorden. Den af dem, der foretager det
hinsidiges handlinger for denne verden(s skyld), vil i det
hinsidige ikke have nogen andel”.
• Anas (ra) berettede følgende, som blev rapporteret af Ibn Majah og
al-Hakim, som sagde: Den er sahih ifølge de to Sheikers betingelser,
hvor Anas sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
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ُ ﻓﹶﺎ َﺭ ﹶﻗﻬَﺎ ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ْﻨﻪ،ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ َﻭﺁﺗَﻰ ﺍﻟ ﱠﺰﻛﹶﺎ ﹶﺓ
 َﻭﹶﺃﻗﹶﺎ َﻡ ﺍﻟ ﱠ،ُﻚ ﹶﻟﻪ
َ ﺹ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ ْﺣ َﺪﻩُ ﻟﹶﺎ َﺷﺮﹺﻳ
ﻕ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺧﻠﹶﺎ ﹺ
َ » َﻣ ْﻦ ﻓﹶﺎ َﺭ
.« ﺽ
ﺭَﺍ ﹴ
“Den, der forlader det nuværende liv med trofasthed mod Allah
alene, uden at sætte nogen partner ved siden af Ham, samt har
udført salah og givet zakah, vil forlade det mens Allah er tilfreds
med ham”.
• Beretningen hos al-Nasa’i og Abu Dawud via Abu Umama al-Bahili
(ra), som sagde: Så sagde Allahs Sendebud (saaws):
.«ُ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻘَﺒﻞﹸ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻌ َﻤ ﹺﻞ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ﺧَﺎِﻟﺼًﺎ ﻭَﺍْﺑﺘُ ِﻐ َﻲ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ ْﺟﻬُﻪ...»
“… Allah godtager visselig ikke en handling, med mindre den er
(blevet udført) trofast for Hans skyld, og med hvilken man søger
Hans velbehag”. Al-Mundhiri sagde: Dens beretningskæde er god.
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11. Standhaftighed ved sandheden
Da’wah-bæreren befinder sig enten i Dar al-Kufr, hvor han arbejder for
ændring og forvandling heraf til Dar al-Islam, hvilket er tilstanden i dag i
slutningen af den første fjerdedel af det femtende århundrede efter
Hijra, hvor Khilafah blev nedlagt for ca. firs år siden, tåbernes lederskab
begyndte at herske over jorden og Islam blev fjernet fra muslimernes
liv. Eller også så befinder da’wah-bæreren sig i Dar al-Islam, hvor han
beskæftiger sig med at stille til regnskab og påbyde ma’ruf og forbyde
munkar. Det er den førstnævnte tilstand, der omtales her. Det er fordi
muslimerne i almindelighed, og da’wah-bærerne i særdeleshed, lever
under denne tilstand. Bærerne af da’wah for ændring befinder sig i en
tilstand, der ligner muslimernes tilstand i Mekka, blot er de i tillæg til
dette tiltalt af shari’ah-lovene, som blev åbenbaret efter Hijra. Imidlertid
vil undersøgelsen her være begrænset til tiden før Hijra grundet den
identiske tilstand. De vantro i Mekka plejede at forlange fra
muslimerne, at de skulle erklære kufr, frafalde Islam, opgive levering af
da’wah til andre samt at de ikke skulle offentliggøre deres tilbedelse over
for masserne. De samme krav er blevet stillet af de tyranniske regenter,
som hertil tilføjede kravet om, at da’wah-bæreren samarbejder med dem,
enten ved at man bliver spion eller bliver en intellektuel agent, der
promoverer de tanker, som tjener tåbernes lederskab og forlænger deres
eksistens og de vantros fortsatte indflydelse i muslimernes lande. Som
resultat heraf opstod der hære af spioner, intellektuelle agenter og
muftier efter bestilling. Et sådant ondskabsfuldt krav kender jeg ikke til,
at Quraish har benyttet. For at realisere de førnævnte krav benyttede de
vantro fra Mekka adskillige fremgangsmåder, såsom drab, tortur, skade,
fængsling, lænkning, forbud mod udvandring, beslaglæggelse af
ejendom, forhånelse, arbejdschikane, boykot og bagvaskelse gennem
løgnagtige rygter. De tyranniske regenter har ligeledes benyttet disse
fremgangsmåder, og har tilføjet noget yderligere. De opfandt
torturmetoder, og de anvendte de nye opdagelser såsom elektricitet til
dette formål i stedet for at anvende denne i skabelsen af industriel
revolution. Allahs Sendebud (saaws) og hans Sahaba havde taget
standpunkter, der er wajib at tage som forbillede og følge på samme vis.
Denne generelle opstilling kræver yderligere detaljering af kravene,
fremgangsmåderne og de standpunkter, som bør tages over for disse.
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Følgende er nogle fremgangsmåder, som de vantro fra Mekka
benyttede:
Tæsk: Al-Hakim autoriserede i ’al-Mustadrak’ følgende beretning, om
hvilken han sagde: den har en sahih beretningskæde ifølge Muslims
betingelse, og forfatteren af ’al-Talkhis’ udtrykte enighed med ham heri.
Ifølge beretningen sagde Anas (ra):
“De slog Allahs Sendebud (saaws), indtil han besvimede, hvorfor
Abu Bakr rejste sig og begyndte at råbe og sige: Slår I en mand
ihjel, fordi han siger: Min Herre er Allah? De sagde: Hvem er
han? Andre svarede: Han er galningen, sønnen af Abu Quhafa”.
Muslim autoriserede beretningen via Abu Dharr angående historien om
sin konvertering til Islam, hvori han sagde: “… Så tog jeg til Mekka
og henvendte mig til en ubetydelig mand fra Mekka-folkene, som
jeg spurgte: Hvor er manden, som I kalder for konvertit? Han
pegede på mig og sagde: Her er konvertiten, så væltede dalens
folk mod mig med al græstørv og bov, indtil jeg faldt bevidstløs
om. Abu Dharr tilføjede: Da jeg rejste mig, lignede jeg en rød
statue …”.
Lænkning: Al-Bukhari berettede via Sa’id bin Zaid bin ’Amru bin
Nufail, at han i Kufa-Moskén sagde: “Ved Allah, Jeg har oplevet, at
’Umar – før han blev muslim - lænkede mig pga. min
(konvertering til) Islam; hvis nogen skulle være afvisende for det,
I gjorde mod ’Uthman, så ville det være ham”. I Al-Hakims
beretning forekom der: “lænkede mig og min mor”, hvor al-Hakim
karakteriserede beretningen som sahih ifølge de to Sheikers krav, og alDhahabi udtrykte enighed med ham heri.
Pres fra moderens side: Ibn Hibban berettede i sin ’Sahih’(hadithsamling) via Mus’ab bin Sa’d om sin far: … Umm Sa’d sagde: Har Allah
ikke befalet god behandling (af forældre); jeg vil ved Allah ikke indtage
noget mad eller drikke, indtil jeg dør, eller du erklærer kufr. Han sagde:
Så plejede de at åbne hendes mund med tvang, når de ville made hende,
hvorefter følgende Qur’an-vers blev åbenbaret:

﴾ ﺴﻨًﺎ
ْ ﺻْﻴﻨَﺎ ﺍﻹِﻧﺴَﺎ ﹶﻥ ﹺﺑﻮَﺍِﻟ َﺪْﻳ ِﻪ ُﺣ
﴿ َﻭ َﻭ ﱠ
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“Og Vi pålagde mennesket (at handle) godt mod sine forældre”
(OQM. Al-Ankabut 29: 8).
Forbrænding under solen: Det blev berettet via ’Abdullah, som
sagde: “De første, som offentliggjorde deres Islam var syv. Allahs
Sendebud (saaws), som blev beskyttet af sin onkel Abu Talib, og Abu
Bakr, som Allah (swt) beskyttede via hans folk. Hvad de øvrige angår,
så blev de fanget af polyteisterne, som iklædte dem jernpansere og
placerede dem stående under solen. Disse indvilgede i alt, hvad
polyteisterne ønskede undtagen Bilal, som viste villighed til at ofre sit
liv for Allahs skyld, den Stærke, den Almægtige. Bilal blev set ned på af
sit folk, som overlod ham til børn, der slæbte ham rundt i Mekkas egne,
mens han sagde: Ahad, Ahad (dvs. Én, Én)”. Berettet af al-Hakim i
’Mustadrak’, som sagde: Den har en sahih beretningskæde, men de to
(dvs. al-Bukhari og Muslim) autoriserede den ikke. Al-Dhahabi udtrykte
i ’al-Tarikh’ enighed med ham herom. Den blev ligeledes berettet af Ibn
Hibban i sin ’Sahih’(hadith-samling), som nævnte navnene på de syv og
sagde: “De gik alle med til det, polyteisterne ønskede”, dvs. lovede dem,
hvad de ville. Der er muligvis forveksling mellem ordene, og der skulle
originalt står “gav dem”, hvilket vil sige de føjede sig efter dem, idet
polyteisterne ikke ville være tilfredse med løftet fra deres side.
Mediemørklægning og forbud mod at tale til masserne: AlBukhari autoriserede følgende i en lang hadith berettet via A’isha (ra),
som sagde: “… Quraish afviste dog ikke Ibn al-Daghinnas beskyttelse,
men sagde til ham: Befal Abu Bakr at tilbede sin Herre i sit hus. Lad
ham holde salah derinde og recitere, hvad han vil, men han skal ikke
fornærme os med det og offentliggøre det, da vi frygter at vores kvinder
og børn påvirkes til afvigelse. Ibn al-Daghinna meddelte dette til Abu
Bakr, som holdt sig til dette, og tilbad sin Herre i sit hus, han holdt ikke
sin salah offentligt og reciterede kun i sit hus. Derefter fik Abu Bakr en
idé. Han byggede en moské i gården til sit hus, hvor han plejede at
holde salah og recitere Qur’anen. Dér plejede polyteisternes kvinder og
børn at strømme til, beundre ham og stirre på ham, idet Abu Bakr var
en grædende mand, der ikke beherskede sine tårer, når han reciterede
Qur’anen. Dette skræmte Quraish’ ledere blandt polyteisterne. Derfor
sendte de bud efter Ibn al-Daghinna. Da han kom, sagde de følgende til
ham: Vi havde lovet beskyttelse for Abu Bakr grundet din beskyttelse
under forudsætning af, at han tilbeder sin Herre inde i sit hus, men han
overskred dette, og byggede en moské i husets gård, hvori han
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offentliggjorde sin salah og recitation. Vi frygter, at han påvirker vore
kvinder og børn til afvigelse, så forbyd ham det. Hvis han ønsker at
begrænse sig til at tilbede sin Herre i sit hus, kan han gøre det. Ifald han
afviser, og insisterer på at offentliggøre det, så bed ham om at gøre dig
fri for dit beskyttelsesløfte, da vi ikke kan lide at bryde vor aftale med
dig, men vi vil ikke indvilge i at Abu Bakr offentliggøre det …”.
Stenkast: Ibn Hibban og Ibn Khuzaima autoriserede hver i sin ’Sahih’
(hadith-samling) beretningen via Tariq al-Muharibi, som sagde: Jeg så
Allahs Sendebud (saaws) passere Dhil Majaz-markedet iklædt med en
rød kappe, hvor han sagde (til folk):
.«ﺤﻮﺍ
ُ ﺱ ﹸﻗﻮﹸﻟﻮﺍ ﹶﻟﺎ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﱠﻟﺎ ﺍﷲ ُﺗ ﹾﻔ ِﻠ
ُ »َﻳﺎ ﹶﺃﱡﻳ َﻬﺎ ﺍﻟﱠﻨﺎ
“O folk, sig: Der er ingen gud foruden Allah (La ilaha illa Allah),
så vil I få succes”. Samtidig var der en mand, der fulgte ham og
kastede sten efter ham, så hans ankler og knæhaser blødte, mens han
sagde: O folk, hør ikke efter ham, han lyver. Så sagde jeg: Hvem er det?
De sagde: Han er sønnen af ’Abdel-Muttalib stammen. Så sagde jeg:
Hvem er den, der følger efter ham og kaster sten efter ham? De sagde:
Han er ’Abdul-’Uzza, Abu Lahab.
Kast med affald af indvolde m.m.: Al-Bukhari berettede via
’Abdullah bin Mas’ud (ra), som sagde: Mens Profeten (saaws) var i
sujud-tilstand (dvs. knælen med panden på gulvet), omgivet af folk fra
Quraish, kom Uqba bin Abi Mu’ait med en kamels bug, og kastede den
Profeten (saaws)’s ryg, hvorfor han ikke rejste sit hoved. Derefter kom
Fatima (as) og fjernede den fra hans ryg, og lavede dua’ mod
gerningsmanden. Da sagde Profeten (saaws):
 ﺃﻭ، ﻭﹸﺃ َﻣﻴﱠﺔ ﺑﻦ َﺧﻠﹶﻒ، ﻭ ِﺷ ْﻴﺒَﺔ ﺑﻦ َﺭﺑﹺﻴﻌَﺔ، ﻭ ُﻋ ْﺘﺒَﺔ ﺑﻦ َﺭﺑﹺﻴﻌَﺔ،ﻚ ﺍﳌﹶﻸ ﻣِﻦ ﹸﻗﺮَﻳﺶ ﹶﺃﺑَﺎ َﺟﻬْﻞ ﺑﻦ ِﻫﺸَﺎﻡ
َ »ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
.«ﹸﺃَﺑ ّﻲ ﺑﻦ َﺧﻠﹶﻒ
“O Allah, tag dig af Quraish’ ledere: Abu Jahl bin Hisham, ’Utba
bin Rabi’a, Shiba bin Rabi’a, og Umayya bin Khalaf, eller ’Ubai
bin Khalaf”; det er (mellemberetningsmanden) Shu’ba, som er i tvivl
(om det sidste navn). Jeg så dem blive dræbt under Badr-dagen, hvor de
blev smidt i en brønd undtagen Umayya eller ’Ubai, hvis legemesdele
var skåret i stykker, og derfor blev han ikke smidt i brønden. Ibn Sa’d
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berettede i ’al-Tabaqat’ om A’isha (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 ﹶﻓَﻴ ﹾﻄ َﺮﺣَﺎﹺﻧﻬَﺎ َﻋﻠﹶﻰ،ِ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎﻧَﺎ ﹶﻟَﻴ ﹾﺄِﺗﻴَﺎ ِﻥ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹸﻔﺮُﻭﺙ، َﺑ ْﻴ َﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﻟﻬَﺐ ﻭ ُﻋ ﹾﻘﺒَﺔ ﺑﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﻣﻌﻴﻂ،ﺖ َﺑ ْﻴ َﻦ َﺷ ﱢﺮ ﺟَﺎ َﺭﻳْﻦ
ُ » ﹸﻛ ْﻨ
 ﻓﻴﺨﺮﺝ ﺑﻪ ﺍﻟﺮﺳﻮﻝ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ.« ﹶﻓَﻴ ﹾﻄ َﺮﺣُﻮﻧَﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﺑَﺎﺑﹺﻲ،ﺾ ﻣَﺎ َﻳ ﹾﻄ َﺮﺣُﻮ ﹶﻥ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷﺫﹶﻯ
 َﺣﺘﱠﻰ ﹺﺇﱠﻧﻬُﻢ ﹶﻟَﻴ ﹾﺄﺗُﻮ ﹶﻥ ﹺﺑَﺒ ْﻌ ﹺ،ﺑَﺎﺑﹺﻲ
.«!ﻱ ﹺﺟﻮَﺍ ﹴﺭ َﻫﺬﹶﺍ؟
 »ﻳَﺎ َﺑﻨﹺﻲ َﻋﺒْﺪ َﻣﻨَﺎﻑ ﺃ ﱡ:ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻴﻘﻮﻝ
“Jeg befandt mig mellem de værste to naboer, Abu Lahab og
’Uqba bin Abu Mu’ait. De plejede at komme med indvolde og
smide demved min dør; selv det affald de skulle smide ud, plejede
de at smide ved min dør”. Sendebudet (saaws) plejede at komme ud
med dette og sige: “O Abd Manaf stammen, hvad er det for et
naboskab?!”, hvorefter han smed det på gaden.
Forsøget med at trampe på halsen og tilsmudse ansigtet med
jord: Muslim berettede via Abu Huraira, som sagde: Abu Jahl spurgte
(folk): Lægger Muhammad sit ansigt ned på jorden, når I er til stede?
De svarede: Ja. Så sagde han: Ved al-Lat og al-Uzza, hvis jeg ser ham
(gøre det), så vil jeg trampe på hans hals, eller tilsmudse hans ansigt
med jorden. Beretningsmanden sagde: Så gik han til Allahs Sendebud
(saaws), mens han lavede salah, og Abu Jahl troede, at han ville kunne
trampe på hans hals. Beretningsmanden sagde: Han overraskede dem
ved at gå baglæns tilbage, imens han tilbagedrev (noget) med sin hånd.
Beretningsmanden sagde: Han blev spurgt: Hvad er der med dig? Han
sagde: Imellem mig og ham er der en grøft af ild, (noget)
skrækindjagende og har vinger. Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«»ﹶﻟ ْﻮ َﺩﻧَﺎ ِﻣﻨﱢﻲ ﻻ ْﺧَﺘ ﹶﻄ ﹶﻔ ْﺘﻪُ ﺍﳌﹶﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ُﻋﻀْﻮﹰﺍ ُﻋﻀْﻮﹰﺍ
“Hvis han nærmede sig mig, ville englene bortføre ham organ for
organ”.
Generelt om tortur uden at nævne fremgangsmåden: Al-Dhahabi
berettede i ’al-Tarikh’, al-Baihaqi i ’al-Shu’ab’, Ibn Hisham i ’Seerah’ og
Ahmad i ’Fada’il al-Sahaba’ via ’Urwa, som sagde: Waraqa bin Nawfal
passerede en gang Bilal, som, imens han blev tortureret, sagde: Ahad,
Ahad (Én, Én). Da sagde Waraqa: Ahad, Ahad er Allah, o Bilal.
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Derefter gik Waraqa til Umayya bin Khalaf og dem, der udøvede tortur
mod Bilal blandt Jamah-stammen, og sagde til dem: Jeg sværger ved
Allah, hvis I dræber ham, vil han være årsag til min ubarmhjertige vrede
mod jer. Dette fortsatte indtil Abu Bakr al-Siddiq, sønnen af Abu
Quhafa, passerede en dag, mens de udøvede tortur mod Bilal, idet Abu
Bakrs hus lå iblandt Jamah-stammen. Da sagde han til Umayya: Frygter
du ikke Allah, i det du gør mod denne stakkel? Hvor længe vil du blive
ved? Han svarede: Det er dig, som fordærvede ham, så red ham fra det,
du ser. Abu Bakr sagde: Det vil jeg gøre, jeg har en sort slave, der er
mere udholdende og stærkere end ham, og som følger din religion, jeg
giver dig ham i stedet for Bilal. Umayya sagde: Jeg accepterer. Abu Bakr
svarede: Han er din. Dermed gav Abu Bakr sin slave til Umayya, og tog
Bilal, og frigav ham. Abu Bakr frigav – ud over Bilal – seks andre
muslimer, inden han udvandrede fra Mekka. Bilal var den syvende af
dem, og ’Amer bin Fuhaira bevidnede Badr-slaget og Uhud-slaget, og
blev dræbt som martyr under Bi’r-Ma’una dagen, og Umm ’Ubais og
Zanira … .
Al-Hakim autoriserede i ’al-Mustadrak’ følgende beretning, som han
karakteriserede som sahih ifølge Muslims betingelser, og al-Dhahabi
udtrykte i ’al-Talkhis’ sin enighed med ham heri, via Jabir, som sagde, at
Profeten (saaws) passerede ’Ammar og hans familie, mens de blev
torturerede, så sagde han:
.«ﳉﱠﻨ ﹸﺔ
ﺸ ُﺮﻭﺍ ﺁ ﹶﻝ َﻋ ّﻤﺎﺭ ﻭﺁ ﹶﻝ َﻳﺎ ِﺳﺮ ِﻓﹺﺈ ﱠﻥ َﻣ ْﻮ ِﻋ َﺪ ﹶﻛﻢ ﺍ ﹶ
ِ »ﹶﺃْﺑ
“Glæd jer, o ’Ammars familie, og Yasirs familie, jeres forjættede
sted er Paradiset”.
Ahmad berettede med en beretningskæde, hvis mænd er pålidelige, via
’Uthman, som sagde: Jeg tog af sted med Allahs Sendebud (saaws),
mens han holdt mig i hånden, og vi gik mod den jævne mark, indtil han
nåede frem til hans (dvs. ’Ammars) mor og far, som blev tortureret pga.
ham (dvs. Profeten). Dér sagde ’Ammars far: O Allahs Sendebud,
således for evighed? Profeten (saaws) svarede:
.« ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻏ ِﻔ ْﺮ ِﻟﺂ ﹺﻝ َﻳﺎ ِﺳﺮ ﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻓ َﻌﻠﺖ:ﺻﹺﺒ ْﺮ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ
ْ »ﺍ
“Hold ud”, derefter sagde han: “O Allah, tilgiv Yasirs familie, jeg
gjorde (hvad jeg kunne)”.
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Udsultning: Ibn Hibban autoriserede i sin ’Sahih’ (hadith-samling)
følgende beretning via Anas, som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
ﺖ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ ﹶﺛ ﹶﻠﺎﺙﹲ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻴ ﹺﻦ
ْ  َﻭﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﺃَﺗ،ٌﻑ ﹶﺃ َﺣﺪ
ُ ﺨﺎ
َ ﷲ َﻭ َﻣﺎ َﻳ
ِ ﺖ ِﻓﻲ ﺍ
ُ  َﻭﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹸﺃ ِﺧ ﹾﻔ،ٌﷲ َﻭ َﻣﺎ ُﻳ ْﺆ ﹶﺫﻯ ﹶﺃ َﺣﺪ
ِ ﺖ ِﻓﻲ ﺍ
ُ »ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹸﺃﻭ ِﺫﻳ
.«ﻂ ﹺﺑﻼﻝ
َﻳ ْﻮ ﹴﻡ َﻭﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠ ٍﺔ َﻭ َﻣﺎ ِﻟﻲ ﹶﻃ َﻌﺎﻡٌ ﹺﺇﱠﻟﺎ َﻣﺎ َﻭﺍ َﺭﺍ ُﻩ ﹺﺇْﺑ ﹸ
“Jeg blev påført lidelse for Allahs skyld, som ingen anden blev
påført af magen lidelse, og jeg blev truet pga. Allah(s budskab),
som ingen anden blev truet, og jeg oplevede tre dage og nætter,
hvor jeg ingen mad havde andet end det, Bilals armhule skjulte”.
Ibn Hibban autoriserede ligeledes følgende beretning i sin ’Sahih’
(hadith-samling), og det samme gjorde al-Hakim i ’al-Mustadrak’, som
sagde, at den er sahih ifølge Muslims betingelse, hvor al-Dhahabi
udtrykte i ’al-Talkhis’ sin enighed med ham heri. Beretningen er
rapporteret via Khalid bin ’Umair al-Adawi, som sagde: ’Utba bin
Ghazwan holdt tale for os, hvor han takkede Allah og roste Ham,
hvorefter han sagde: … “Jeg oplevede som den syvende af syv, der var
sammen med Allahs Sendebud (saaws), hvor vi ingen mad havde
undtagen træblade, hvilket medførte at indersiderne af vore munde blev
såret. Jeg fandt et klædningsstykke, som jeg rev i to stykker og delte
imellem mig og Sa’d bin Abi Waqqas, Islams ridder. Jeg klædte mig selv
med den ene halvdel, og Sa’d klædte sig med den anden halvdel. Og i
dag er enhver af os, der er i live, blevet en amir for et område, og jeg
beder Allah om beskyttelse mod at betragte mig selv som mægtig, mens
jeg hos Allah er ringe …”.
Boykot: Ibn Sa’d berettede i ’al-Tabaqat’ via al-Waqidi … via Ibn
’Abbas og Abu Bakr bin ’Abdel-Rahman bin al-Harith bin Hisham
samt ’Uthman bin Abu Sulaiman bin Jubair bin Mut’am, hvis
beretninger overlappede hinanden, med følgende ordlyd: “… Og de
(dvs. Quraish) skrev et dekret imod Hashim-stammen, (hvori der stod)
at de ikke vil gifte sig med dem, handle med dem eller omgås med dem
… og de blokerede deres forsyning og varer, så de plejede kun at
komme ud under (hajj-)sæsonen, indtil de blev udmattede, og man
kunne høre deres børns gråd bag egnen, hvilket glædede nogle af
Quraish, og gjorde andre kede af det … og de opholdt sig i egnen i tre

120

år …”. Al-Dhahabi nævnte beretningen omkring boykottet i ’al-Tarikh’
via Musa bin ’Uqba al-Zuhri.
Forhånelse og insinuation: Ibn Hisham berettede i ’Seerah’ følgende:
Ibn Ishaq sagde: Yazid bin Ziad fortalte mig om Muhammad bin Ka’b
al-Qurathi, som sagde: “Da Allahs Sendebud (saaws) ankom til Ta’if,
gik han hen til nogle folk fra Thaqif, som dengang var Thaqifs ledere og
adelsmænd, og de var tre brødre … Allahs Sendebud (saaws) sad med
dem, kaldte dem til Allah og fortalte dem at han er kommet til dem for
at de skulle give ham nusra (støtte) for Islam og rejse sig med ham imod
dem, der stred mod ham blandt hans folk. Da sagde den ene af dem:
Man kunne (vidne på) at have sønderrevet Ka’ba’ens betræk end (at
vidne på), at Allah havde sendt dig. Den anden sagde: Har Allah ikke
fundet andre at sende end dig … Desuden tilskyndede de deres tåber
og slaver imod ham, så de talte nedsættende om ham og råbte ad ham
…”. Ibn Hibban autoriserede i sin ’Sahih’ (hadith-samling) via ’Abdullah
bin ’Amru, som sagde: “… Jeg overværede dem, mens deres adelsmænd
var samlet i Hijr (den utildækkede del af Ka’ba), hvor de omtalte Allahs
Sendebud (saaws). De sagde: “Vi har aldrig nogensinde før oplevet,
hvad vi nu tolererer fra denne mand. Han latterliggjorde vore sind,
skældte vores forfædre ud, vanhelligede vores religion, splittede vort
fællesskab og bespottede vores guder. Vi har tolereret ham i noget, der
er meget stort”, eller de sagde noget lignende. Mens de sagde dette,
dukkede Allahs Sendebud (saaws) op. Han kom gående hen til dem,
indtil han nåede den Sorte Sten. Han passerede dem, mens han gik
rundt om Allahs Hus (Ka’ba). Da han passerede dem, kom de med
nogle insinuerende udtalelser om ham. Han (dvs. ’Amru) sagde: Jeg
kunne se det på hans ansigt. Derefter gik han (saaws) videre. Da han
passerede dem for anden gang, insinuerede de ham på samme måde, og
jeg kunne se det på hans ansigt, hvorefter han (saaws) gik videre. Han
passerede dem for tredje gang, så insinuerede de ham på samme måde,
hvorefter han (saaws) sagde:
.« ... ﺢ
ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺟ ﹾﺌُﺘ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺑﺎﻟ ﱠﺬْﺑ ﹺ
َ ﺲ ُﻣ
ُ ﺶ ﹶﺃ َﻣﺎ َﻭﺍﱠﻟ ِﺬﻱ ُﻧ ﹾﻔ
ﺸ َﺮ ﹸﻗ َﺮْﻳ ﹴ
َ ﺴ َﻤ ُﻌﻮ ﹶﻥ َﻳﺎ َﻣ ْﻌ
ْ »ﹶﺃَﺗ
“Hører I, o Quraish’ folk, ved Den, i Hvis hånd Muhammads sjæl
ligger, jeg er kommet til jer med slagtning …”.
Svækkelse af forholdet mellem ledere og følger: Muslim berettede
via Sa’d, som sagde: Vi var seks personer sammen med Profeten
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(saaws), hvor polyteisterne sagde til Profeten (saaws): Smid disse ud, så
de ikke drister sig imod os. Han sagde: Det var mig, Ibn Mas’ud, en
mand fra Hudhail-stammen, Bilal og to mænd, hvis navne jeg ikke
kender. Der faldt Allahs Sendebud (saaws)’s ind, hvad Allah lod falde
ind, så han overvejede noget, hvorefter Allah, den Stærke, den
Almægtige, åbenbarede følgende:

﴾ ُﺸ ﱢﻲ ﻳُﺮﹺﻳﺪُﻭ ﹶﻥ َﻭ ْﺟ َﻬﻪ
ِ ﴿ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻄﺮُ ِﺩ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﹶﻥ َﺭﱠﺑ ُﻬ ْﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻐﺪَﺍ ِﺓ ﻭَﺍﹾﻟ َﻌ
“Og driv ikke dem bort, som påkalder deres Herre morgen og aften, idet de søger
Hans ansigt” (OQM. Al-An’am 6: 52)
Forhandling om ideologien gennem tilbud om lederskab,
ejendom og kvinder: Abu Ya’la berettede følgende beretning i ’alMusnad’ (hadith-samling), og Ibn Mu’in i sin ’Tarikh’ med en
beretningskæde, hvis beretningsmænd er pålidelige, undtagen al-Ajlah,
som blev erklæret pålidelig (af andre). Beretningen rapporteret er via
Jabir bin ’Abdullah, som sagde: “Abu Jahl og lederne af Quraish sagde:
Muhammads foretagende har spredt sig iblandt os. Vil I ikke opsøge en
mand med lærdom om trolddom, spådom og digt, som vil tale med
ham og give os en opklaring af hans foretagende? ’Utba sagde: Jeg
hørte troldmændenes, spåmændenes og digternes tale, og jeg har
tilegnet mig viden herom; jeg ville kunne finde ud af det, hvis det var
således. Så tog ’Utba til ham (dvs. Profeten). Da han kom til ham, sagde
han: O Muhammad, Er du bedre end Hashim? Er du bedre end AbdulMuttalib? Er du bedre ’Abdullah? Han svarede ham ikke. Så sagde
’Utba: Hvorfor bagvasker du da vores guder og betegner vores forfædre
som vildfarne? Hvis dit motiv er lederskab, vil vi knytte vores bannere
til dig, så du bliver vores overhoved; og hvis dit motiv er begæret (til
kvinder), vil vi gifte dig med ti kvinder, som du, efter eget ønske,
udvælger fra Quraishs piger. Og hvis dit motiv er ejendom, vil vi fra
vores ejendomme samle den mængde, der er rigeligt til dig og dine
efterkommere. Mens dette stod på var Allahs Sendebud (saaws) tavs og
talte ikke. Da ’Utba talte færdigt, reciterede Allahs Sendebud (saaws)
følgende:

، َﺗﱰﹺﻳ ﹲﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ﹺﻢ، ﺣﻢ.ـ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ﹺﻢ
َ ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ْ ﴿ ﹺﺑ
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﴾ ﺎ ِﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹴﻡ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥﺖ ﺁﻳَﺎُﺗ ُﻪ ﹸﻗﺮْﺁﻧًﺎ َﻋ َﺮﹺﺑﻴ
ْ ﺼﹶﻠ
ﺏ ﹸﻓ ﱢ
ٌ ِﻛﺘَﺎ
“I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige. Ha, Mim. Åbenbaringen fra
Den Nådige, Den Barmhjertige. En Bog, hvis vers er fremsat og i (alle) enkeltheder,
en arabisk Qur’an for et forstandigt folk” (OQM. Fussilat 41: 1-3)
Indtil han kom til følgende Qur’an-vers:

﴾ ﴿ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ ﺃﹶﻧ ﹶﺬ ْﺭﺗُﻜﹸ ْﻢ ﺻَﺎ ِﻋ ﹶﻘ ﹰﺔ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﺻَﺎ ِﻋ ﹶﻘ ِﺔ ﻋَﺎ ٍﺩ َﻭﹶﺛﻤُﻮ َﺩ
“Så sig: Jeg advarer jer mod en dødelig straf i lighed med den straf, der ramte ’Aad
og Thamud” (OQM. Fussilat 41: 13)
Dér holdt ’Utba ham på munden og bønfaldt ham ved
slægtskabsbåndet om at skåne ham for det. Derefter vendte ’Utba ikke
tilbage til sit folk, men holdt sig væk fra dem. Så sagde Abu Jahl: O
Quraish-folk, ved Allah, vi mener bestemt, at ’Utba er konverteret til
Muhammad(s Deen) og synes godt om hans mad, og det skyldes sikkert
noget, som han blev udsat for, så lad os tage hen til ham. Da de ankom,
sagde Abu Jahl: Ved Allah, o du ’Utba, det eneste vi frygter er, at du er
konverteret til Muhammad(s Deen) og er blevet imponeret over hans
sag. Hvis du lider nød, vil vi samle fra vores ejendomme til dig i den
mængde, der gør dig uafhængig af Muhammads mad. ’Utba blev vred
og svor ved Allah, at han aldrig ville tale med Muhammad, og sagde: I
ved, at jeg er den blandt Quraish, der har mest ejendom, men jeg tog til
ham” – så fortalte han dem historien. ’Utba fortsatte: Så besvarede han
mig med noget, der ved Allah hverken er trolddom, digt eller spådom;
han reciterede følgende:

، َﺗﱰﹺﻳ ﹲﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ﹺﻢ، ﺣﻢ.ـ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ﹺﻢ
َ ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ْ ﴿ ﹺﺑ
﴾ ﺎ ِﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹴﻡ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥﺖ ﺁﻳَﺎُﺗ ُﻪ ﹸﻗﺮْﺁﻧًﺎ َﻋ َﺮﹺﺑﻴ
ْ ﺼﹶﻠ
ﺏ ﹸﻓ ﱢ
ٌ ِﻛﺘَﺎ
“I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige. Ha, Mim. Åbenbaringen fra
Den Nådige, Den Barmhjertige. En Bog, hvis vers er fremsat og i (alle) enkeltheder,
en arabisk Qur’an for et forstandigt folk” (OQM. Fussilat 41: 1-3)
Han fortsatte, indtil han kom til:
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﴾ ﴿ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ ﺃﹶﻧ ﹶﺬ ْﺭﺗُﻜﹸ ْﻢ ﺻَﺎ ِﻋ ﹶﻘ ﹰﺔ ِﻣﹾﺜ ﹶﻞ ﺻَﺎ ِﻋ ﹶﻘ ِﺔ ﻋَﺎ ٍﺩ َﻭﹶﺛﻤُﻮ َﺩ
“Så sig: Jeg advarer jer mod en dødelig straf i lighed med den straf, der ramte ’Aad
og Thamud” (OQM. Fussilat 41: 13)
Dér holdt jeg ham på munden og bønfaldt ham ved slægtskabsbåndet
om at stoppe. Og I ved, at når Muhammad siger noget, så lyver han
ikke, derfor frygtede jeg, at I ville blive ramt af straffen”. Dette var
beretningen fra Ibn Mu’in, og ikke fra Ibn Ishaq, som er nævnt i Ibn
Hishams ’Seerah’, via Muhammad bin Ka’b al-Qurathi, hvori der er en
ukendt beretningsmand (dvs. majhul).
Bagvaskelse: Al-Bukhari og Muslim berettede via ’Abdel-Rahman bin
’Awf, som sagde: “Mens jeg stod forrest under Badr-dagen, kiggede jeg
til min højre og min venstre side. så fandt jeg mig selv mellem to
drenge fra Ansar, der var meget unge i alder, hvor jeg ønskede at stå
mellem to, der var stærkere end dem. Den ene af dem blinkede til mig
og sagde: Onkel, kender du Abu Jahl? Jeg sagde: Ja, hvad vil du med
ham, min nevø? Han svarede: Jeg fik at vide, at han bagvasker Allahs
Sendebud (saaws). Ved den, i Hvis hånd min sjæl ligger, hvis jeg ser
ham, vil min person ikke forlade hans person indtil den, der først
rammes af os, dør. Jeg undrede mig over det. Derefter blinkede den
anden til mig og sagde det samme…” . Al-Bukhari og Muslim
autoriserede ligeledes en beretning via Ibn ’Abbas (ra) angående Allahs
(swt) tale:

﴾ ﺖ ﹺﺑﻬَﺎ
ْ ﻚ َﻭ ﹶﻻ ُﺗﺨَﺎِﻓ
َ ﻼِﺗ
ﺼﹶ
َ ﺠ َﻬ ْﺮ ﹺﺑ
ْ ﴿ َﻭ ﹶﻻ َﺗ
“Og fremsig ikke din salah (for) højt, ejheller (helt) lavt”
(OQM. Al-Israa’ 17: 110),
Herom sagde Ibn ’Abbas følgende: Den blev åbenbaret, mens Allahs
Sendebud (saaws) skjulte sig i Mekka. Han (saaws) plejede at hæve sin
stemme med Qur’anen, når han ledte sine Sahaba i salah, og når
polyteisterne hørte ham, talte de nedsættende om Qur’anen, om den, der
åbenbarede den og den, der kom med den. Herved sagde Allah til Sin
Profet (saaws):
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﴾ ﺖ ﹺﺑﻬَﺎ
ْ ﻚ َﻭ ﹶﻻ ُﺗﺨَﺎِﻓ
َ ﻼِﺗ
ﺼﹶ
َ ﺠ َﻬ ْﺮ ﹺﺑ
ْ ﴿ َﻭ ﹶﻻ َﺗ
“Og fremsig ikke din salah (for) højt, ejheller (helt) lavt”
(OQM. Al-Israa’ 17: 110),
Det vil sige, med din recitation, for så kommer polyteisterne til at høre
den og tale nedsættende om den. Og med hensyn til Allahs tale:

﴾ ﺖ ﹺﺑﻬَﺎ
ْ ﴿ َﻭ ﹶﻻ ُﺗﺨَﺎِﻓ
“Og fremsig (din salah) heller ikke (helt) lavt” (OQM. Al-Isra’ 17: 110)
Så er meningen: Over for dine Sahaba, så de ikke kan høre dig. Qur’anverset fortsætter:

﴾ﻼ
ﻚ َﺳﺒﹺﻴ ﹰ
َ ﴿ ﻭَﺍْﺑَﺘ ﹺﻎ َﺑْﻴ َﻦ ﹶﺫِﻟ
“Men søg en mellemvej disse (to yderpunkter)”
(OQM. Al-Israa’ 17: 110)
Ahmad autoriserede i ’al-Musnad’(hadith-samling) følgende beretning,
hvis beretningsmænd er pålidelige, via Abu Huraira, at Profeten (saaws)
sagde:
.«ٌﺤ ﱠﻤﺪ
َ ﺴﺒﱡﻮ ﹶﻥ ُﻣ ﹶﺬ ﱠﻣﻤًﺎ َﻭﹶﺃﻧَﺎ ُﻣ
ُ  َﻳ،ﺶ َﻭ َﺷ ْﺘ َﻤﻬُ ْﻢ
ﺼ ﹺﺮﻑُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋﻨﱢﻲ ﹶﻟ ْﻌ َﻦ ﻗﹸ َﺮْﻳ ﹴ
ْ ﻒ َﻳ
َ »ﹶﺃﹶﻟ ْﻢ َﺗ َﺮﻭْﺍ ﹶﻛ ْﻴ
“Har I ikke set, hvorledes Allah bortleder Quraishs forbandelse
og skældsord væk fra mig, de taler nedsættende (om mig som) en
udskældt person, men jeg er Muhammad (den lovpriste)”. I
hadith’en, som han berettede og som der er enighed om, sagde Ibn
’Abbas ligeledes: Da følgende Qur’an-vers blev åbenbaret:

﴾ﲔ
َ ﻚ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹾﻗ َﺮﹺﺑ
َ ﺸ َﲑَﺗ
ِ ﴿ َﻭﺃﹶﻧ ِﺬ ْﺭ َﻋ
“Og advar din nærmeste slægt” (OQM. Al-Shu’ara’ 26: 214)
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Dér gik Allahs Sendebud (saaws) ud og besteg al-Safa-(bjerget), hvor
han råbte: Tag jer i agt. Så sagde de (dvs. Mekka-folket): Hvem er det,
der råber? De (andre) svarede: Muhammad. Da de samlede sig om ham,
sagde han:
،ﻚ ﹶﻛ ِﺬﺑًﺎ
َ  ﻣَﺎ َﺟ ﱠﺮْﺑﻨَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ:ﺼ ﱢﺪ ِﻗ ﱠﻲ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
َ ﺠَﺒ ﹺﻞ ﹶﺃ ﹸﻛ ْﻨُﺘ ْﻢ ُﻣ
َ ﺢ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ
ﺴ ﹾﻔ ﹺ
َ ﺝ ﹺﺑ
ُ ﺨ ُﺮ
ْ ﻼ َﺗ
»ﹶﺃ َﺭﹶﺃْﻳَﺘﻜﹸ ْﻢ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ْﺧَﺒ ْﺮُﺗ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃ ﱠﻥ َﺧ ْﻴ ﹰ
ﺖ
ْ  ﹶﻓَﻨ َﺰﹶﻟ،ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ َﻡ،ﻚ ﹶﺃِﻟ َﻬﺬﹶﺍ َﺟ َﻤ ْﻌَﺘﻨَﺎ
َ ﺎ ﹶﻟ َﺗﺒ:ﺐ
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑُﻮ ﹶﻟ َﻬ ﹴ،ﺏ َﺷﺪِﻳ ٍﺪ
ﻱ َﻋﺬﹶﺍ ﹴ
ْ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻨﹺﻲ َﻧﺬِﻳﺮٌ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.«﴾ﺐ
َﻭَﺗ ﱠ

ﺐ
ﺖ َﻳﺪَﺍ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﻟ َﻬ ﹴ
ْ ﴿َﺗﱠﺒ

“Se, hvis jeg fortæller jer at heste kommer ud fra dalen af dette
bjerg (og invaderer jer), vil I da tro på mig? De sagde: Vi har
aldrig erfaret løgn fra dig. Han sagde: Jeg er visselig en advarer
for jer mod en nærtstående hård straf”. Så sagde Abu Lahab: Gå til
grunde, er det derfor du samlede os? Derefter gik han, så blev følgende
Qur’an-vers åbenbaret:

﴾ﺐ
ﺐ َﻭَﺗ ﱠ
ﺖ َﻳﺪَﺍ ﹶﺃﺑﹺﻲ ﹶﻟ َﻬ ﹴ
ْ ﴿ َﺗﱠﺒ
“Må begge ildens faders hænder gå til grunde, og må han (selv) gå til grunde”
(OQM. Al-Masad 111: 1)
Al-Tabarani autoriserede følgende via Munbit al-Azdi, som sagde: ”Jeg
så Allahs Sendebud (saaws) under Jahiliyya-tiden, mens han (gik og)
sagde:
.«ﺤﻮﺍ
ُ ﺱ ﹸﻗﻮﹸﻟﻮﺍ ﹶﻟﺎ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﱠﻟﺎ ﺍﷲ ُﺗ ﹾﻔ ِﻠ
ُ »َﻳﺎ ﹶﺃﱡﻳ َﻬﺎ ﺍﻟﱠﻨﺎ
“O folk, sig: Der er ingen ilah foruden Allah (La ilaha illa Allah),
så vil I få succes”, hvor nogle spyttede på hans ansigt, andre kastede
jord på ham og andre talte nedsættende til ham, indtil dagens midte. En
ung pige kom hen til ham med et krus af vand, hvormed han vaskede
sit ansigt og hænder og sagde:
.«ﻚ ِﻏ ْﻴ ﹶﻠ ﹰﺔ َﻭﻟﹶﺎ ِﺫﱠﻟ ﹰﺔ
ِ ﺸ ْﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃﺑﹺﻴ
َﺨ
ْ »َﻳﺎ ﺑَُﻨﱠﻴﺔﹸ ﻟﹶﺎ َﺗ
“O min datter, frygt ikke nogen snigmord eller ydmygelse af din
far”. Så spurgte jeg: ’Hvem er hun?’ De svarede: ’Zainab’, datteren af
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Allahs Sendebud (saaws)”. Al-Haithami sagde: “I hadith’en er der
Munbit bin Mudrik, som jeg ikke kender, men resten af dens
(beretnings)mænd er pålidelige”.
Benægtelse og anklage om løgn: Al-Bukhari og Muslim berettede via
Jabir bin ’Abdullah (raa), at han hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
 ﹶﻓ ﹶﻄ ِﻔ ﹾﻘﺖُ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُﻫُ ْﻢ،ﺱ
ﺖ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻘ ِﺪ ﹺ
َ ﺠﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻟِﻲ َﺑ ْﻴ
َ  )ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ( ﹶﻓ،ﺠﻠﹶﺎ
َ ﺠ ﹺﺮ ﹶﻓ
ْﺤ
ِ ﺖ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ُ »ﹶﻟﻤﱠﺎ ﹶﻛ ﱠﺬَﺑ ْﺘﻨﹺﻲ ﹸﻗ َﺮْﻳﺶٌ ﹸﻗ ْﻤ
.« َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃْﻧﻈﹸﺮُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ،َﻋ ْﻦ ﺁﻳَﺎِﺗ ِﻪ
“Da Quraish fornægtede mig, stod jeg ved Hijr, hvor Allah
afslørede – og i en anden beretning tydeliggjorde - Bait ulMaqdis for mig, og da begyndte jeg at fortælle dem om dens
tegn, mens jeg så på den”. Al-Bukhari berettede via Abu al-Darda’
(ra), som sagde: ... Så sagde Profeten (saaws):
.«... ﺖ
َ ﺻ َﺪ ﹾﻗ
َ ﺖ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑُﻮ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ
َ ﷲ َﺑ َﻌﹶﺜﹺﻨﻲ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠُﺘ ْﻢ ﹶﻛ ﹶﺬْﺑ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ
“Allah har sendt mig til jer, hvor I sagde: ’Du lyver’, mens Abu
Bakr sagde: ’Du taler sandt’ …”. Under førnævnte fremgangsmåde
om ’Stenkast’ stod der i hadith’en, berettet via Tariq al-Muharibi (ra), at
Abu Lahab plejede at sige til Allahs Sendebud (saaws) i Dhil Majazmarkedet: “Hør ikke efter ham, han lyver …”. Og hadith’en er
karakteriseret som sahih af Ibn Khuzaima og Ibn Hibban.
Kontrapropaganda: Ahmad og Tabarani berettede via Umm Salama
en beretning med en beretningskæde, om hvilken al-Haithami sagde:
Dens (beretnings)mænd lever op til sahih (beretnings)mænd(s status). I
den lange hadith sagde hun: “Da de to forlod Negus, sagde ’Amru bin
al-’Ass: Ved Allah, i morgen vil jeg komme (tilbage) til ham med noget
vedrørende dem, der vil føre til udryddelsen af deres rødder. Hun
sagde: Dér sagde ’Abdullah bin Rabi’a, som var den mest retfærdig mod
os: ’Gør det ikke, de har et slægtskabsbånd (med os), selv om de
modsiger os. Han sagde: ’Jeg vil, ved Allah, fortælle ham, at de påstår, at
’Isa bin Maryam er en tjener’. Den næste dag gik han hen til ham og
sagde: ’O Konge, De siger noget frygteligt om ’Isa bin Maryam; send
bud efter dem og spørg dem om, hvad de siger om ham’. Hun sagde: Så
sendte han bud efter dem for at spørge dem om ham. Hun sagde
yderligere: Vi har aldrig nogensinde været ude for noget magen til det.
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De samlede sig, hvorefter de sagde til hinanden: ’Hvad vil I sige
omkring ’Isa, hvis han spørger jer om ham?’ De sagde: ’Ved Allah, vi
siger dét, som Allah sagde, og som vor Profet kom med, uanset hvad
der vil ske …’” . Muslim autoriserede via Ibn ’Abbas, at Dhimad fra
Azd Shanu’a-stammen, som beskæftigede sig med beskyttelse (af folk)
mod fortryllelsen, ankom til Mekka og hørte nogle tåber blandt Mekkafolket sige, at Muhammad er besat …”. Ibn Hibban autoriserede i sin
’Sahih’(hadith-samling) følgende via Ibn ’Abbas, som sagde: Da Ka’b
bin al-Ashraf ankom til Mekka, gik de (dvs. Quraish-folket) hen til ham
og sagde: ’Det er os, der sørger for vandforsyningen (til pilgrimmene)
og varetagelsen af det Hellige Hus, og du er herren af Yathrib-folket; er
det ikke os, der er bedst, eller er det denne ydmyge, hjælpeløse og
barnløse mand, som er afskåret fra sit folk? Han påstår, at han er bedre
end os’. Så sagde han: ’I er da bedre end ham’. Derefter blev følgende
Qur’an-vers åbenbaret til Allahs Sendebud (saaws):

﴾ ُﻚ ﻫُ َﻮ ﺍﹾﻟﹶﺄْﺑَﺘﺮ
َ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺷَﺎﹺﻧﹶﺌ
“Det er visselig din fjende, der er afskåret” (OQM. Al-Kawthar 108: 3)
Ydermere blev følgende ayah åbenbaret:

ﺕ َﻭَﻳﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ
ِ ﺖ ﻭَﺍﻟﻄﱠﺎﻏﹸﻮ
ِ ﺠْﺒ
ﺏ ُﻳ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹺ
﴿ ﹶﺃﹶﻟ ْﻢ َﺗ َﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺃﹸﻭﺗُﻮﹾﺍ َﻧﺼِﻴﺒًﺎ ﱢﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ ﹺ
﴾ﻼ
ِﻟﱠﻠﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﹾﺍ َﻫﺆُﻻﺀ ﹶﺃ ْﻫﺪَﻯ ِﻣ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﹾﺍ َﺳﺒﹺﻴ ﹰ
“Har du ikke set dem, til hvem en del af Skriften blev givet? De tror på det onde og
taghut, og de siger til dem, der er vantro: Disse er bedre retledet end de, der har
iman” (OQM. Al-Nisa’ 4: 51)
Forbud mod udvandring: Al-Hakim berettede i ’al-Mustadrak’ en
beretning, om hvilken han sagde: Den har en sahih beretningskæde, men
de to (dvs. al-Bukhari og Muslim) autoriserede den ikke, hvor alDhahabi udtrykte enighed heri. Beretningen via Suhaib lyder som
følgende: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺏ
َ  ﹶﺃ ْﻭ َﺗ ﹸﻜﻮ ﹶﻥ َﻳ ﹾﺜ ﹺﺮ،ﺠﺮﺍﹰ
ْ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻣﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ﹸﻜﻮ ﹶﻥ َﻫ،ﻇ ْﻬ َﺮﺍﱐ َﺣ ﱠﺮ ٍﺓ
ﺖ َﺩﺍ َﺭ ِﻫ ْﺠ َﺮِﺗ ﹸﻜ ْﻢ َﺳ ْﺒ َﺨ ﹰﺔ َﺑ ْﻴ َﻦ ﹶ
ُ »ﹸﺃﺭﹺﻳ
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“Jeg blev vist jeres udvandringsland; det er en saltørken, der
ligger midt imellem jord med sorte sten. Således er det enten
Hajar eller Yathrib”. Suhaib sagde (yderligere): Allahs Sendebud
(saaws) tog af sted til Medina. Abu Bakr (ra) rejste med ham. Jeg
besluttede mig også for at tage af sted sammen med ham, men blev
forhindret af nogle unge mænd fra Quraish. Jeg tilbragte hele min nat
stående uden at sidde, da sagde de: ’Allah bortleder hans
opmærksomhed fra jer med hans mave(smerter)’, men jeg led ikke af
noget. Derefter rejste de sig, og nogle af dem fulgte efter mig, efter at
jeg var gået en bareeds afstand (dvs. få kilometer) for at få mig tilbage.
Da sagde jeg til dem: “Vil I gå med til, at jeg giver jer nogle guldgram
mod at I lader mig gå fri og holder jeres løfte overfor mig?” Derefter
fulgte jeg dem til Mekka, hvor jeg sagde til dem: “Grav under
dørtærsklerne, hvorunder (guld)grammene ligger, og tag hen til denne
kvinde og tag de to smykker fra hende”. Derefter drog jeg af sted, indtil
jeg ankom til Allahs Sendebud (saaws), før han forlod det, dvs. Qiba’.
Da han så mig, sagde han tre gange:
.«ﺢ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻴ ُﻊ
َ ﺤَﻴﻰ َﺭﹺﺑ
ْ »َﻳﺎ ﹶﺃَﺑﺎ ﹺﻳ
“O Abu Yahya, handlen var profitabel”. Jeg sagde: “O Allahs
Sendebud, ingen nåede frem til dig før mig, så det er udelukkende Jibril
(as), der fortalte dig det”. Polyteisternes ihærdige bestræbelse på at
forbyde Allahs Sendebud (saaws) at udvandre blev så voldsom, at det
fik dem til at annoncere en dusør til den, der ville dræbe ham og hans
følgesvend, eller tage dem til fange. Al-Bukhari autoriserede
beretningen via al-Bara’, der berettede via Abu Bakr, som sagde: “… Så
rejste vi, mens (Quraish-)folk eftersøgte os …”. Al-Bukhari
autoriserede også beretningen via Suraqa bin Ju’sham, som sagde:
“Buddene fra de vantro af Quraish kom hen til os og udlovede en
dusør på Allahs Sendebud (saaws) og Abu Bakr, for drab eller
pågribelsen af hver af dem … Så sagde jeg til ham: Dit folk har udlovet
en dusør på dig … Han sagde:
.«ﺤ ْﻖ ﹺﺑَﻨﺎ
َ ﻚ ﹶﻟﺎ َﺗ ْﺘ ﹺﺮ ﹶﻛ ﱠﻦ ﹶﺃ َﺣﺪﹰﺍ َﻳ ﹾﻠ
َ ﻒ َﻣ ﹶﻜﺎَﻧ
ْ » ﹶﻓ ِﻘ
“Bliv stående hvor du er, og lad ingen følge efter os”. Han sagde:
“Ved dagens start var han (dvs. Suraqa) en forkæmper mod Allahs
Profet (saaws), og ved dagens slutning var han en beskytter af ham …”.
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Drabsforsøget eller truslen herom: Al-Bukhari berettede via ’Urwa
bin al-Zubair, som sagde: “Jeg spurgte ’Abdullah bin ’Amru om det
værste, som polyteisterne gjorde mod Allahs Sendebud (saaws). Han
sagde: Jeg så ’Uqba bin Abi Mu’ait komme hen til Profeten (saaws),
mens han udførte salah. Han (dvs. ’Uqba) lagde sit klæde om hans hals,
og klemte ham voldsomt med det. Herefter kom Abu Bakr og
skubbede ham væk fra ham og sagde: Vil I dræbe en mand, fordi han
siger: Min Herre er Allah, når han endda er kommet til jer med de klare
beviser fra jeres Herre”. Al-Bukhari autoriserede følgende beretning
under kapitlet om ’Umar bin al-Khattabs (ra) konvertering til Islam, via
’Abdullah bin ’Umar, som sagde: “Imens han var hjemme i frygt, kom
al-’Ass bin Wa’il al-Sahmi, Abu ’Amru, til ham iklædt en broderet kappe
og en skjorte kantet med silke. Han var fra Bani Sahm-stammen, som
var vor allierede i Jahiliyya-tiden. Han sagde til ham: Hvad er der med
dig? Han svarede: Dit folk siger, at de vil dræbe mig, hvis jeg bliver
muslim. Han sagde: Intet sker dig. (Dér sagde ’Umar:) Jeg følte mig i
sikkerhed efter at han sagde det …”. Polyteisterne nøjedes ikke med
blot at konspirere om at dræbe ham (saaws). Ibn Hajar nævnte følgende
i ’Fath al-Bari’: “Ibn Ishaq og Musa bin ’Uqba og andre lærde inden for
al-Maghazi (dvs. militærekspeditioner) sagde: Da Quraish så, at Sahaba
tog til et sted, hvori de befandt sig i sikkerhed, at ’Umar blev muslim og
at Islam spredte sig blandt stammerne, blev de enige om at dræbe
Allahs Sendebud (saaws). Da Abu Talib fik det at vide, samlede han
Bani Hashim-stammen og Bani al-Mutallib-stammen, og førte Allahs
Sendebud (saaws) ind i deres egne og beskyttede ham imod dem, der
ville dræbe ham …”. Ahmad autoriserede følgende beretning via Ibn
’Abbas med en beretningskæde, hvis (beretnings)mænd er pålidelige,
undtagen ’Uthman al-Jazari, som Ibn Hibban karakteriserede som
pålidelig, men som blev erklæret svag af andre. Beretningen er i
forbindelse med Allahs (swt) tale:

ﺨ ﹺﺮﺟُﻮ َﻙ
ْ ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ ِﻟُﻴﹾﺜﹺﺒﺘُﻮ َﻙ ﹶﺃ ْﻭ َﻳ ﹾﻘُﺘﻠﹸﻮ َﻙ ﹶﺃ ْﻭ ُﻳ
َ ﴿ َﻭﹺﺇ ﹾﺫ َﻳ ْﻤﻜﹸﺮُ ﹺﺑ
﴾ َﻭَﻳ ْﻤ ﹸﻜﺮُﻭ ﹶﻥ َﻭَﻳ ْﻤﻜﹸﺮُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ َﺧْﻴﺮُ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ِﻛﺮﹺﻳ َﻦ
“Og (husk) da de vantro lagde planer mod dig for at fængsle dig eller dræbe dig eller
uddrive dig. Og de lagde planer, men Allah lagde også en plan, og Allah er den
bedste af (alle) planlæggere” (OQM. Al-Anfal 8: 30)
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Herom sagde Ibn ‘Abbas: “En nat holdt Quraish et samråd i Mekka,
hvor de sagde til hinanden: “Når han vågner, så bind ham med et
bælte”, de mente Profeten (saaws), mens andre sagde: “I må hellere
dræbe ham”, hvor andre sagde: “I må hellere udvise ham …”.
Ibn Hisham autoriserede følgende i sin ’Seerah’: Ibn Ishaq sagde:
“Quraish var foruroliget over Allahs Sendebud (saaws)’s udrejse til sine
Sahaba i Medina … Derfor samlede Quraishs ledere sig i Dar al-Nadwa,
hvor de indbyrdes slog samråd om, hvad de skulle foretage sig i
forbindelse med Allahs Sendebud (saaws)’s sag …. Derefter sagde en af
dem: “Fængsl ham med jernlænker” … hvorefter en anden sagde: “Vi
driver ham væk fra os”. Derefter sagde Abu Jahl: Jeg har en mening om
ham, som jeg ikke kan se, at I er kommet frem til endnu”. De sagde:
“Hvad er den, o Abu al-Hakam?” Han sagde: “Jeg mener, at vi skal tage
en robust ung mand af fornem herkomst fra enhver stamme, alle skal
de være højagtet iblandt os. Vi giver enhver af disse unge mænd et
skarpt sværd, hvorefter de tager hen til ham og slår ham som én mands
slag, så de dræber ham, så vi bliver fri for ham”. Hertil kan tilføjes at
nogle Sahaba, som holdt stand, da de stod over for drab, såsom
Sumayya, ’Ammars mor (raa), som var den første martyr i Islam.
Desuden tog Allahs Sendebud (saaws) og nogle af hans Sahaba
standpunkter, og plejede at udfordre polyteisterne med disse
standpunkter. Herved udviste de af standhaftighed, hvad de er værdige
til. Heriblandt er følgende eksempler:
• Al-Bukhari berettede i ’al-Tarikh al-Kabir’ via Musa bin ’Uqba, som
sagde: “Uqail bin Abi Talib fortalte mig følgende: Quraish kom til Abu
Talib og sagde: ’Ham din nevø har forulempet os i vores
forsamlingshus’. Han sagde: ’O ’Uqail, bring Muhammad til mig’. Han
tog af sted til ham, og fik ham ud af … et lille hus. Han hentede ham
ved middagen under heden, hvor han søgte at gå i skyggen grundet den
overvældende hede. Da han kom til dem, sagde Abu Talib: ’Dine fætre
her siger, at du forulemper dem i deres forsamlingshus og deres moské,
så lad være med at forulempe dem’. Profeten (saaws) hævede sit syn op
mod himlen og sagde:
.«ﺸ ِﻌ ﹸﻠﻮﺍ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ ُﺷ ْﻌﻠ ﹰﺔ
ْ ﻚ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ َﻋ ﹶﻠﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ ُﺗ
َ  َﻣﺎ ﹶﺃَﻧﺎ ﹺﺑﹶﺄ ﹾﻗ َﺪ َﺭ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ُﺭ ﱠﺩ ﹶﺫِﻟ: ﹶﻗﺎ ﹶﻝ،ﺲ
ُ ﺸ ْﻤ
»َﺗ َﺮ ْﻭ ﹶﻥ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠ
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“Kan I se denne sol? Jeg magter ikke at stoppe dette mere end jer,
med mindre I tænder en flamme fra den”. Dér sagde Abu Talib:
’Ved Allah, min nevø har aldrig løjet for os; tilbage med jer’”.
• Al-Bukhari berettede via ’Abdullah bin Mas’ud (ra), som sagde:
“Sa’d bin Mu’adh tog af sted for at lave ’umra. Han sagde (yderligere):
Han opholdt sig hos Umayya bin Khalaf Abu Safwan. Når Umayya tog
på rejse til Sham (Levanten) og gik forbi Medina, plejede han at
opholde sig hos Sa’d. Umayya sagde til Sa’d: Vent indtil middagen, hvor
folk er beskæftiget, så kan du tage af sted og lave tawaf (dvs. gå rundt
om Ka’ba). Mens Sa’d lavede tawaf, kom Abu Jahl, og sagde: Hvem er
det, der laver tawaf omkring Ka’ba’en?’ Så sagde Sa’d: Det er mig Sa’d.
Da sagde Abu Jahl: ’Laver du tawaf om Ka’ba i sikkerhed, når I har givet
husly til Muhammad og hans Sahaba!’ Han sagde: ’Ja’. De skændtes med
hinanden, hvor Umayya sagde til Sa’d: Hæv ikke din stemme over for
Abu al-Hakam, han er lederen af (Mekka-)dalens folk, hvorefter Sa’d
sagde: Hvis du forbyder mig at lave tawaf omkring Huset, vil jeg
bestemt spolere din handel med Sham. Umayya blev ved med at sige til
Sa’d: ’Hæv ikke din stemme’, og greb fat i ham. Sa’d blev vred og sagde
(til ham): Hold dig væk fra os, jeg hørte Muhammad (saaws) sige, at han
vil dræbe dig. Han sagde: Mig? Han sagde: Ja. Så sagde han: Ved Allah,
Muhammad lyver aldrig, når han taler …”.
• Al-Bukhari og Muslim berettede følgende hadith via Ibn ’Abbas
(raa), som sagde: “Da Abu Dharr fik at vide, at Profeten (saaws) blev
udsendt (med Islam) … tog han af sted og fulgte efter ham (dvs. Ali),
indtil han kom ind til Profeten (saaws). Abu Dharr kom ind med ham,
hørte hans tale og blev muslim på stedet. Profeten (saaws) sagde til
ham:
.«ﻚ ﹶﺃ ْﻣﺮﹺﻱ
َ ﻚ ﹶﻓﹶﺄ ْﺧﹺﺒ ْﺮ ُﻫ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ﹾﺎِﺗَﻴ
َ »ﹺﺇ ْﺭ ﹺﺟ ْﻊ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗ ْﻮ ِﻣ
“Vend tilbage til dit folk og meddel dem, indtil min ordre
kommer til dig”. Han sagde: Ved Den, i Hvis hånd min sjæl ligger, jeg
vil råbe op med den iblandt dem. Så gik han ud, indtil han kom til
moskéen, hvor han med sin højeste stemme råbte: Jeg bevidner at der
er ingen gud undtagen Allah, og at Muhammad er Allahs Sendebud.
Derefter rejste folk sig og slog ham, indtil de lagde ham ned. Herefter
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kom al-’Abbas og bøjede sig (beskyttende) over ham og sagde: Ve jer,
er I ikke klar over, at han er fra Ghifar-stammen, og at jeres handelsvej
til Sham (dvs. Levanten) går igennem dem. Dermed frelste han ham fra
dem. Den næste dag kom han tilbage og gjorde det samme, så slog de
ham og slap deres raseri løs på ham, og al-’Abbas bøjede sig
(beskyttende) over ham”.
• Ahmad bin Hanbal berettede i ’Fadha’il al-Sahaba’ via ’Urwa, som
sagde: “Den første, der forkyndte Qur’anen efter Allahs Sendebud
(saaws) i Mekka, var ’Abdullah bin Mas’ud. Han sagde (yderligere):
Allahs Sendebud (saaws)’s Sahaba samledes en dag, og sagde: Ved Allah,
Quraish har aldrig nogen sinde hørt denne Qur’an blive forkyndt iblandt
dem. Er der en mand, der vil få dem til at høre den? ’Abdullah bin
Mas’ud sagde: Mig. De sagde: Vi frygter dem på dine vegne; vi ønsker
en mand, der har en stamme, som kan beskytte ham fra dette folk, ifald
de ønsker ham noget ondt. Han sagde: Lad mig gøre det, da Allah, Den
Stærke, Den Almægtige, vil beskytte mig. Han sagde (yderligere): Ibn
Mas’ud tog tidligt af sted, indtil han om morgenen nåede Maqam
(Ibrahim, ved Ka’ba), mens Quraish befandt sig i deres
forsamlingshuse. Han stod ved Maqam, og begyndte at recitere med
hævet stemme:

﴾  َﻋﻠﱠ َﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ، ﺍﻟﺮﱠ ْﺣ َﻤ ُﻦ.ـ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ﹺﻢ
َ ﺴ ﹺﻢ ﺍﻟﹼﻠ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﺮﺣْﻤ
ْ ﴿ ﹺﺑ
“I Allahs den Nådiges den Barmhjertiges navn. Den Nådige. Har lært
(Muhammad) Qur’anen” (OQM. Al-Rahman 55: 1-3)
Han (dvs. beretningsmanden) sagde (yderligere): “Han fortsatte med at
recitere fra dette (Qur’an-vers)”, og tilføjede: De stirrede på ham og
spurgte hinanden: Hvad er det sønnen af Umm ’Abd siger?
Beretningsmanden fortsætter: “Derefter sagde de til hinanden: ’Han
reciterer visselig noget af det, som Muhammad er kommet med’.
Derefter rejste de sig, gik hen til ham og begyndte at slå ham i ansigtet,
imens han fortsatte med at recitere så meget som Allah lod ham.
Derefter gik han tilbage til sine følgesvende, efter at de (dvs.
polyteisterne) havde efterladt mærker på hans ansigt, og de sagde til
ham: ’Det er det vi frygtede ville ske for dig’. Han svarede: ’Allahs
fjender har ikke været mere ringeagtet for mig, end de er nu, og hvis I
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ønsker det, vil jeg i morgen tidligt udsætte dem for det samme’. Da
sagde de: ’Det er nok for dig, at du lod dem høre, hvad de mishager’ ”.
• Al-Bukhari berettede følgende hadith via A’isha (ra), Profeten
(saaws)’s hustru, som sagde: “Siden jeg begyndte at begribe mine
forældre, har jeg set dem bekende sig til Deen (dvs. Islam) … Dette
skræmte Quraishs ledere blandt polyteisterne. Derfor sendte de bud
efter Ibn al-Daghinna. Da han kom, sagde de følgende til ham: Vi
havde lovet beskyttelse for Abu Bakr grundet din beskyttelse … men vi
vil ikke indvilge i at Abu Bakr offentliggøre det … . A’isha sagde
(yderligere): Ibn al-Daghinna gik til Abu Bakr og sagde: Du ved, hvad
jeg har aftalt på dine vegne. Enten holder du dig til dette, ellers må du
gøre mig fri for mit beskyttelsesløfte, da jeg ikke kan lide, at araberne
hører, at jeg blev udsat for aftalebrud i forbindelse med en mand, på
hvis vegne jeg indgik en aftale. Dér sagde Abu Bakr: Jeg gør dig fri for
din beskyttelse og er tilfreds med Allahs beskyttelse, Den Stærke, Den
Almægtige … ”.
• Al-Hakim berettede i ’al-Mustadrak’ følgende beretning, om hvilken
han sagde: Sahih ifølge Muslims betingelse, hvor al-Dhahabi udtrykte
sin enighed med ham heri. Beretningen er ligeledes berettet af Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (-hadith-samling) via ’Abdullah bin ’Umar (raa), som
sagde: “’Umar bekæmpede polyteisterne i Mekkas moské, og blev ved
med at bekæmpe dem fra morgenstunden indtil middagen. Han sagde
(yderligere): Derefter blev han træt og satte sig ned. En mand med et
pænt ansigt, som havde en rød kappe og en broderet skjorte på, kom
ind til ham. Han gik hen til dem og førte dem væk fra ham og sagde:
Hvad vil I med denne mand? De svarede: Intet, ved Allah, andet end at
han har konverteret fra sin religion. Dér sagde han: Sikke en god mand,
han valgte sig en deen, så lad ham om, hvad han valgte. Tro I da Bani
’Udayy-stammen accepterer, at ’Umar bliver dræbt? Nej, ved Allah,
Bani ’Udai-stammen vil ikke acceptere det. Derefter sagde ’Umar (til
dem): O Allahs fjender, ved Allah, hvis vi var nået tre hundrede, ville vi
drive jer ud fra den (dvs. Mekka). Senere sagde jeg til min far: Hvem var
manden, der fik dem væk fra dig den dag? Han svarede: Det var al-Ass
bin Wa’il, faderen til ’Amru bin al-’Ass”. Denne beretning var alHakims ordlyd. Og den strider ikke mod den førnævnte hadith via
’Abdullah bin ’Umar, som er berettet via al-Bukhari, hvori der stod at
’Umar befandt sig i sit hus, og frygtede at blive dræbt, da de kunne være
to episoder, der har fundet sted ved to forskellige tidspunkter.
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• Al-Baihaqi berettede i ’al-Dala’il’, al-Dhahabi i ’al-Tarikh’ via Musa
bin ’Uqba, som sagde: “’Uthman bin Mazh’un og hans følgesvende var
blandt dem, der kom tilbage, men de kunne ikke komme ind i Mekka
uden beskyttelse. Al-Walid bin al-Mughira gav beskyttelse til ’Uthman
bin Mazh’un. Men ’Uthman ønskede at blive udsat for prøvelse, da han
så, hvad hans følgesvende blev udsat for af prøvelser, hvor en skare af
dem blev tortureret med piske og ild, alt imens ’Uthman var i god
behold, og ikke blev udsat for noget. Derfor sagde han til al-Walid: O
onkel, du har givet mig beskyttelse, men jeg ønsker, at du tager mig ud
til din stamme og fralægger dig (ansvaret for) mig. Han sagde: O min
nevø, har der været nogen, der gjorde dig fortræd eller fornærmede dig?
Han svarede: Nej, der er ved Allah ingen, der forulempede mig, eller
gjorde mig fortræd. Da han insisterede på, at al-Walid skulle fralægge
sig (ansvaret for) ham, tog han ham ud til moskéen, hvori Quraish
holdt sin bedste festlighed og hvor digteren, Labid bin Rabi’a,
reciterede digte for dem. Al-Walid tog ’Uthmans hånd og sagde: Ham
her fik mig til at fralægge mig beskyttelsen af sig, og jeg gør jer vidner
til, at jeg fralægger mig (ansvaret for) ham, så længe han ønsker det. Dér
sagde ’Uthman: Han taler sandt, ved Allah, det er mig, der tvang ham til
dette, og han er fri for mig. Derefter satte ’Uthman sig med folket,
hvorpå de overfaldt ham.
Og trods Sahabas (ra) standhaftighed, klagede de til Allahs Sendebud
(saaws), og bad ham om at lave dua’ for dem og bede om sejr til dem.
Hans (saaws) svar var det, som al-Bukhari berettede via Khabbab bin
al-Aratt, som lyder:
ُﺼﺮ
ِ ﺴَﺘ ْﻨ
ْ  ﹶﺃﻟﹶﺎ َﺗ:ُ ﹸﻗ ﹾﻠﻨَﺎ ﹶﻟﻪ، َﻭﻫُ َﻮ ﻣَُﺘ َﻮ ﱢﺳﺪٌ ﺑُ ْﺮ َﺩ ﹰﺓ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ِﻇ ﱢﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْﻌَﺒ ِﺔ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ » َﺷ ﹶﻜ ْﻮﻧَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﹶﻓُﻴﺠَﺎ ُﺀ ﺑﹺﺎﹾﻟ ِﻤ ْﻨﺸَﺎ ﹺﺭ،ﺠ َﻌﻞﹸ ﻓِﻴ ِﻪ
ْ ُﺽ ﹶﻓﻴ
ﺤ ﹶﻔﺮُ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ْ ُ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﻓِﻴ َﻤ ْﻦ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ ْﻢ ﻳ:ﹶﻟﻨَﺎ ﹶﺃﻟﹶﺎ َﺗ ْﺪﻋُﻮ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻟﻨَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ِﻣ ْﻦ،ﺤ ِﻤ ِﻪ
ْ ﺤﺪِﻳ ِﺪ ﻣَﺎ ﺩُﻭ ﹶﻥ ﹶﻟ
َ ﻁ ﺍ ﹾﻟ
ِ ﺸﻂﹸ ﹺﺑﹶﺄ ْﻣﺸَﺎ
َ  َﻭﻳُ ْﻤ،ﻚ َﻋ ْﻦ ﺩِﻳﹺﻨ ِﻪ
َ ﺸ ﱡﻖ ﺑﹺﺎﹾﺛَﻨَﺘ ْﻴ ﹺﻦ َﻭﻣَﺎ َﻳﺼُ ﱡﺪﻩُ ﹶﺫِﻟ
َ ُﺿﻊُ َﻋﻠﹶﻰ َﺭﹾﺃ ِﺳ ِﻪ ﹶﻓﻴ
َ ﹶﻓﻴُﻮ
ﺻ ْﻨﻌَﺎ َﺀ ﹺﺇﻟﹶﻰ
َ ﲑ ﺍﻟﺮﱠﺍ ِﻛﺐُ ِﻣ ْﻦ
َﺴ
ِ  َﺣﺘﱠﻰ َﻳ، ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻟُﻴِﺘ ﱠﻤ ﱠﻦ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻣ َﺮ،ﻚ َﻋ ْﻦ ﺩِﻳﹺﻨ ِﻪ
َ ﺐ َﻭﻣَﺎ َﻳﺼُ ﱡﺪﻩُ ﹶﺫِﻟ
ﺼ ﹴ
َ َﻋ ﹾﻈ ﹴﻢ ﹶﺃ ْﻭ َﻋ
.«ﺠﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﺴَﺘ ْﻌ ﹺ
ْ  َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨﻜﹸ ْﻢ َﺗ،ﺐ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏَﻨ ِﻤ ِﻪ
َ ﻑ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﺃ ْﻭ ﺍﻟ ﱢﺬﹾﺋ
ُ ﺕ ﻟﹶﺎ َﻳﺨَﺎ
َ ﻀ َﺮ َﻣ ْﻮ
ْ َﺣ
“Vi klagede til Allahs Sendebud (saaws), mens han lagde sig i
skyggen af Ka’ba med sin broderet kappe som sovepude. Vi
sagde til ham: Vil du ikke bede om sejr for os, vil du ikke lave
dua’ for os? Han sagde: Folk før jer oplevede, at der blev gravet et
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hul i jorden, hvori man blev lagt, hvorefter man hentede saven og
lagde den på hans hoved, som blev skåret op i to dele, men selv
dette kunne ikke føre ham væk fra sin deen; man plejede at blive
kæmmet med kamme af jern igennem hans kød, herunder ben og
nerver, men selv dette kunne ikke føre ham væk fra sin deen. Ved
Allah, (Han) vil fuldende denne sag, indtil passageren går fra
Sana’a til Hadhramawt uden at frygte (nogen) undtagen Allah,
eller ulven for sine får, men I forhaster jer”.
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12. Ydmyghed over for de troende
og stolthed over for de vantro
Ydmyghed over for de troende er wajib, og det samme er stolthed (dvs.
’izza) over for de vantro. Dette skyldes Allahs (swt) tale:

ُﺤﺒﱡﻮَﻧﻪ
ِ ﺤﺒﱡ ُﻬ ْﻢ َﻭُﻳ
ِ ﻑ َﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ﹶﻘ ْﻮ ﹴﻡ ُﻳ
َ ﺴ ْﻮ
َ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﺮَﺗ ﱠﺪ ِﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺩِﻳﹺﻨ ِﻪ ﹶﻓ
ﲔ ﹶﺃ ِﻋ ﱠﺰ ٍﺓ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﹺﻳ َﻦ ﻳُﺠَﺎ ِﻫﺪُﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ َﻳﺨَﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻟ ْﻮ َﻣ ﹶﺔ ﹶﻻِﺋ ﹴﻢ
َ ﹶﺃ ِﺫﻟﱠ ٍﺔ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
ْ ﻚ ﹶﻓ
َ ﹶﺫِﻟ
﴾ ﻀﻞﹸ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻳ ْﺆﺗِﻴ ِﻪ َﻣ ْﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻭَﺍ ِﺳ ٌﻊ َﻋﻠِﻴﻢ
“O I som har iman, den af jer, som frafalder sin Deen (Islam), (skal vide, at)
Allah vil bringe et (andet) folk, som Han vil elske, og som vil elske Ham, ydmyge
over for de troende og stolte over for de vantro. De vil kæmpe for Allahs sag og ikke
frygte den dadlendes dadel. Dette er Allahs nåde, som Han giver til hvem Han vil.
Og Allah er overmåde Gavmild, Alvidende” (OQM. Al-Ma’idah 5: 54)
Ydmyghed i denne sammenhæng betyder medlidenhed, barmhjertighed
og mildhed, og stammer ikke fra ydmygelse, hvilket er nedværdigelsen.
Ordet ’izza betyder hårdhed, strenghed, fjendskab og besejring. Ifølge
sproget siger man: a’azza-hu, hvilket vil sige han besejrede ham; og en
’izaz-jord, vil sige hård jord. Ydermere skyldes det Hans (swt) tale:

﴾ ﺤ ﱠﻤ ٌﺪ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻣ َﻌﻪُ ﹶﺃ ِﺷﺪﱠﺍ ُﺀ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ﹺﺭ
َ ﴿ ُﻣ
“Muhammad, Allahs Sendebud, og de, som er med ham, er hårde imod de vantro,
men barmhjertige indbyrdes” (OQM. Al-Fath 48: 29)
Ligeledes befalede Allah (swt) Sit Sendebud (saaws) at sænke sin vinge
til de troende; han (swt) sagde:

﴾ﲔ
َ ﻚ ِﻟ ﹾﻠﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
َ ﺾ َﺟﻨَﺎ َﺣ
ْ ﴿ ﻭَﺍ ْﺧ ِﻔ
“Og sænk din vinge over for de troende” (OQM. Al-Hijr 15: 88)
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Og i et andet Qur’an-vers, sagde Han (swt):

﴾ﲔ
َ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
َ ﻚ ِﻟ َﻤ ْﻦ ﺍﱠﺗَﺒ َﻌ
َ ﺾ َﺟﻨَﺎ َﺣ
ْ ﴿ ﻭَﺍ ْﺧ ِﻔ
“Og sænk din vinge over for de troende, som følger dig”
(OQM. Al-Shu’ara’ 26: 215)
Hvilket vil sige, vær mild mod dem og nænsom over for dem.
Ydermere forbød Allah (swt) ham at være hård, idet Han, den
Almægtige, sagde:

ﺐ
ﻆ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹺ
ﺖ ﻓﹶﻈًّﺎ ﹶﻏﻠِﻴ ﹶ
َ  َﻭﹶﻟ ْﻮ ﻛﹸْﻨ،ﺖ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ﴿ ﹶﻓﹺﺒﻤَﺎ َﺭ ْﺣ َﻤ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻟْﻨ
ﻒ َﻋْﻨ ُﻬ ْﻢ ﻭَﺍ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔ ْﺮ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻭﺷَﺎ ﹺﻭ ْﺭ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ
ُ  ﻓﹶﺎ ْﻋ،ﻚ
َ ﹶﻻْﻧ ﹶﻔﻀﱡﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮِﻟ
َ ﺤﺐﱡ ﺍﹾﻟﻤَُﺘ َﻮ ﱢﻛِﻠ
ِ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ُﻳ،ﺖ ﹶﻓَﺘ َﻮﻛﱠ ﹾﻞ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﻋ َﺰ ْﻣ،ﺍ َﻷ ْﻣ ﹺﺮ
﴾ﲔ
“Og af Allahs barmhjertighed er du mild mod dem. Og hvis du var stejl og
hårdhjertet, ville de visselig bryde op omkring dig. Tilgiv dem derfor og bed om
tilgivelse for dem, og spørg dem til råds i anliggendet. Men når du har besluttet dig,
så sæt din lid til Allah, thi Allah elsker dem, der sætter lid (til Ham)” (OQM.
Aal-’Imran 3: 159)
Samtidig med at Han (swt) befaler ham barmhjertighed og mildhed, og
forbyder ham at være hård mod de troende, befaler Han (swt) ham at
være hård mod de vantro og hyklerne i Hans følgende tale:

ﻆ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ
ﲔ ﻭَﺍ ﹾﻏﹸﻠ ﹾ
َ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ ﺟَﺎ ِﻫ ِﺪ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ َﺭ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤﻨَﺎِﻓ ِﻘ
﴾ ُﺼﲑ
ِ ﺲ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ َﻭ َﻣ ﹾﺄﻭَﺍ ُﻫ ْﻢ َﺟ َﻬﱠﻨﻢُ َﻭﹺﺑﹾﺌ
“O Profet, før jihad mod de vantro og hyklerne, og vær hård mod dem. Og deres
tilflugtssted er helvedet, og sikke et slemt endested det er”
(OQM. Al-Taubah 9: 73)
Talen til Sendebudet (saaws) er en tale til hans ummah, med mindre der
forekommer et specificeringsbevis. Følgelig er den troende pålagt at
være skånsom, barmhjertig og mild og sænke sin vinge over for de
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troende, og at være stolt, hård, fjendtlig mod og besejrende over de
vantro og ydermere streng mod dem; Allah (swt) sagde:

﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﻗﹶﺎِﺗﻠﹸﻮﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳﻠﹸﻮَﻧ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ﹸﻜﻔﱠﺎ ﹺﺭ
﴾ﲔ
َ ﺠﺪُﻭﺍ ﻓِﻴ ﹸﻜ ْﻢ ِﻏ ﹾﻠ ﹶﻈ ﹰﺔ ﻭَﺍ ْﻋﹶﻠﻤُﻮﺍ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟﻤُﱠﺘ ِﻘ
َﻭﹾﻟَﻴ ﹺ
“O I som har iman, kæmp mod dem, der befinder sig nær ved jer af de vantro, og
lad dem finde hårdhed i jer, og vid, at Allah er med de gudfrygtige” (OQM. AlTaubah 9: 123)
Sunnah er kommet med bekræftelse herpå. I hadith’en, som der er
enighed om, og som blev berettet via al-Nu’man bin Bashir, sagde han:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ُﻀﻮٌ َﺗﺪَﺍﻋَﻰ ﹶﻟﻪُ ﺳَﺎِﺋﺮ
ْ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺷَﺘﻜﹶﻰ ِﻣ ْﻨﻪُ ُﻋ،ﺴ ِﺪ
َﺠ
َ ﲔ ﻓِﻲ َﺗﻮَﺍ ﱢﺩ ِﻫ ْﻢ َﻭَﺗﺮَﺍﺣُ ِﻤ ﹺﻬ ْﻢ َﻭَﺗﻌَﺎﻃﹸ ِﻔ ﹺﻬ ْﻢ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟ
َ » َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
.«ﺤﻤﱠﻰ
ُ ﺴ َﻬ ﹺﺮ ﻭَﺍﹾﻟ
ﺴ ِﺪ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
َﺠ
َ ﺍﹾﻟ
“De troende i deres (indbyrdes) kærlighed, barmhjertighed og
sammenhold, ligner kroppen; hvis et af dens organer lider (af
sygdom), vil kroppens øvrige (dele) sammenkalde sig til det med
søvnløshed og feber”. Muslim berettede via ’Iyyadh bin Himar (ra),
som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
،ﺴ ِﻠ ﹴﻢ
ْ ُﺐ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺫِﻱ ﹸﻗ ْﺮﺑَﻰ َﻭﻣ
 َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺭﺣِﻴﻢٌ َﺭﻗِﻴ ُﻖ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹺ،ٌﺼ ﱢﺪﻕٌ ُﻣ َﻮ ﱠﻓﻖ
َ ﺴﻂﹲ ﻣَُﺘ
ِ  ﺫﹸﻭ ﺳُ ﹾﻠ ﹶﻄﺎ ٍﻥ ُﻣ ﹾﻘ:ﺠﱠﻨ ِﺔ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ
َ »ﹶﺃ ْﻫﻞﹸ ﺍﹾﻟ
.«َﻭ َﻋﻔِﻴﻒٌ ﻣَُﺘ َﻌ ﱢﻔﻒٌ ﺫﹸﻭ ِﻋﻴَﺎ ﹴﻝ
“Paradisets folk er tre: En retfærdig magthaver, som giver almisse
og er retledt; og en mand, som er barmhjertig og blødhjertet over
for enhver slægtning og muslim; og en dydig, fordringsløs mand,
som har børn”. Og i hadith’en, som der er enighed om, og som blev
berettet via Jarir bin ’Abdullah, sagde han: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«» َﻣ ْﻦ ﹶﻟﺎ َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻢ ﹶﻟﺎ ُﻳ ْﺮ َﺣ ُﻢ
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“Den, der ikke viser barmhjertighed, får ikke barmhjertighed”. At
man bliver forbudt barmhjertighed, dvs. Allahs barmhjertighed, er en
indikation på at barmhjertighed mod de troende er wajib. Blandt
indikationerne på forpligtigelsen af gensidig barmhjertighed muslimerne
imellem er det, som blev berettet af Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling) fra Abu Huraira, som sagde: Jeg hørte Abu al-Qasim (dvs.
Profeten (saaws)), som er den sandfærdige, den troværdige, sige:
.«ﻉ ﹺﺇﱠﻟﺎ ِﻣ ْﻦ َﺷ ِﻘ ﱟﻲ
ُ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹶﺔ ﹶﻟﺎ ُﺗ ْﻨـ َﺰ
“Barmhjertigheden fjernes kun fra en ynkelig (person)”.
Derudover er der beretningen af Muslim via A’isha (ra), som sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige i mit hus:
 َﻭ َﻣ ْﻦ َﻭِﻟ َﻲ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣ ﹺﺮ ﹸﺃ ﱠﻣِﺘﻲ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓ َﺮ ﹶﻓ َﻖ ﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻓﺎ ْﺭ ِﻓ ْﻖ،ﺸ ﱠﻖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻓﺎ ْﺷ ﹸﻘ ْﻖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ »ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣ ْﻦ َﻭِﻟ َﻲ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣ ﹺﺮ ﹸﺃ ﱠﻣِﺘﻲ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓ
.«ﹺﺑ ِﻪ
“O Allah, besvær den, der regerer en del af min ummahs
anliggender, og så besværer dem. Og vær nænsom mod den, der
regerer en del af min ummahs anliggender, og så viser
nænsomhed over for dem”.
Ifald det påstås at opfordringen til barmhjertighed er kommet i en
generel form og omfatter alle menneskene, herunder muslimerne, de
vantro, hyklerne, de lydige og de ulydige, som det er nævnt i hadith’en,
som blev berettet af Muslim via Jarir bin ’Abdullah, som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺱ
َ ﷲ َﻣ ْﻦ ﹶﻟﺎ َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻢ ﺍﻟﱠﻨﺎ
ُ »ﹶﻟﺎ َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻢ ﺍ
“Allah vil ikke være barmhjertig mod den, der ikke er barmhjertig
mod menneskene”; så er svaret at det er korrekt, at ordet menneskene er
generelt, men det er blandt de generelle ord, med hvilke der menes
noget specifikt såsom Hans (swt) tale:

﴾ ﺱ ﹶﻗ ْﺪ َﺟ َﻤﻌُﻮﺍ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
َ ﺱ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ُ ﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﺍﻟﻨﱠﺎ
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“De, til hvem mennesker sagde: Se, menneskene har samlet sig mod jer” (OQM.
Aal-’Imran 3: 173)
Af beretninger om hans (saaws) barmhjertighed over for de troende er
der beretningen hos al-Bukhari og Muslim via ’Abdullah bin ’Umar,
som sagde:
ﻑ
ٍ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ َﻳﻌُﻮ ُﺩ ُﻩ َﻣ َﻊ َﻋْﺒ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹺﻦ ْﺑ ﹺﻦ َﻋ ْﻮ
َ  ﹶﻓﹶﺄﺗَﻰ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ،ُ»ﺍ ْﺷَﺘﻜﹶﻰ َﺳ ْﻌﺪُ ْﺑ ُﻦ ُﻋﺒَﺎ َﺩ ﹶﺓ َﺷ ﹾﻜﻮَﻯ ﹶﻟﻪ
 ﻟﹶﺎ ﻳَﺎ: ﹶﺃ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻗﻀَﻰ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺸﱠﻴ ٍﺔ
ِ  ﹶﻓﹶﻠﻤﱠﺎ َﺩ َﺧ ﹶﻞ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺟ َﺪﻩُ ﻓِﻲ ﹶﻏ،ﺴﻌُﻮ ٍﺩ
ْ ﺹ َﻭ َﻋْﺒ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ْﺑ ﹺﻦ َﻣ
َﻭ َﺳ ْﻌ ِﺪ ْﺑ ﹺﻦ ﹶﺃﺑﹺﻲ َﻭﻗﱠﺎ ﹴ
 ﹶﺃﻟﹶﺎ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﹶﻓﹶﻠﻤﱠﺎ َﺭﺃﹶﻯ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ُﻡ ُﺑﻜﹶﺎ َﺀ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﺑ ﹶﻜﻮْﺍ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
َ  ﹶﻓَﺒﻜﹶﻰ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ،َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
-  َﻭﹶﺃﺷَﺎ َﺭ ﹺﺇﻟﹶﻰ ِﻟﺴَﺎﹺﻧ ِﻪ ﹶﺃ ْﻭ-  َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ﻳُ َﻌ ﱢﺬﺏُ ﹺﺑ َﻬﺬﹶﺍ،ﺐ
 َﻭﻟﹶﺎ ﹺﺑﺤُ ْﺰ ِﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹺ،ﺴ َﻤﻌُﻮ ﹶﻥ؟ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻟﹶﺎ ﻳُ َﻌ ﱢﺬﺏُ ﹺﺑ َﺪ ْﻣ ﹺﻊ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﻴ ﹺﻦ
ْ َﺗ
.«َُﻳ ْﺮ َﺣﻢ
“Sa’d bin ’Ubada led af en sygdom, hvorfor Allahs Sendebud (saaws)
tog på besøg hos ham sammen med ’Abdel-Rahman bin ’Awf, Sa’d bin
Abi Waqqas og ’Abdullah bin Mas’ud for at forhøre sig om hans
helbred. Da han kom ind til ham, fandt han ham omgivet af sin
husstand, hvorfor han sagde: Er han afgået (ved døden)? De sagde:
Nej, o Allahs Sendebud. Da græd Allahs Sendebud (saaws). Da folk så
Allahs Sendebud (saaws)’s gråd, græd de. Da sagde han: Hører I ikke?
Allah straffer ikke for øjets tåre, og heller ikke for hjertets sorg,
men straffer for denne – og pegede på sin tunge – eller skænker
barmhjertighed (herfor)”. Ligeledes er der beretningen af A’isha, som
er berettet af al-Tirmidhi, der karakteriserede den som sahih og god,
hvori hun sagde:
.«ﺖ َﻭﻫُ َﻮ َﻳْﺒﻜِﻲ ﹶﺃ ْﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋْﻴﻨَﺎ ُﻩ َﺗ ﹾﺬ ﹺﺭﻓﹶﺎ ِﻥ
ٌ »ﹶﻗﱠﺒ ﹶﻞ ُﻋﹾﺜﻤَﺎ ﹶﻥ ْﺑ َﻦ َﻣ ﹾﻈﻌُﻮ ٍﻥ َﻭﻫُ َﻮ َﻣﱢﻴ
“At Profeten (saaws) kyssede ’Uthman bin Mazh’un, da han var
død, mens han græd, eller han sagde: (Mens) hans øjne flød”.
Muslim berettede ligeledes følgende via Anas (ra):
 ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﺪﺧُﻞﹸ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﺪﺧُﻞﹸ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ ِﺀ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ﹺﺟ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹸﺃﻡﱢ ﺳُﹶﻠْﻴ ﹴﻢ
َ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.« ﻗﹸِﺘ ﹶﻞ ﹶﺃﺧُﻮﻫَﺎ َﻣﻌِﻲ، ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃ ْﺭ َﺣ ُﻤﻬَﺎ:ﻚ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ َﻋﹶﻠْﻴﻬَﺎ ﹶﻓﻘِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ
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“At Profeten (saaws) ikke plejede at komme ind til nogen kvinder,
undtagen sine hustruer, på nær Umm Sulaim. Han plejede at komme
ind til hende, og da han blev spurgt herom sagde han: Jeg har
medlidenhed med hende, hendes bror blev dræbt med mig
(under kampen)”. Som eksempel på hans (saaws) mildhed over for de
troende, er der beretningen fra al-Bukhari via ’Abdullah bin ’Umar, som
sagde:
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﹺﺇﻧﱠﺎ ﻗﹶﺎ ِﻓﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻏﺪًﺍ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺤﻬَﺎ
ْ ﻒ ﹶﻓﹶﻠ ْﻢ َﻳ ﹾﻔَﺘ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻞ ﺍﻟﻄﱠﺎِﺋ
َ ﺻ َﺮ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
َ »ﺣَﺎ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ﺕ
ٌ  ﹶﻓ َﻐ َﺪﻭْﺍ ﹶﻓﹶﺄﺻَﺎَﺑْﺘ ُﻬ ْﻢ ﹺﺟﺮَﺍﺣَﺎ، ﻓﹶﺎ ﹾﻏﺪُﻭﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ِﻘﺘَﺎ ﹺﻝ: َﻧ ﹾﻘﻔﹸﻞﹸ َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻧ ﹾﻔَﺘ ْﺢ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ:ﺴِﻠﻤُﻮ ﹶﻥ
ْ ﺍﹾﻟ ُﻤ
.« ﺴ َﻢ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺠَﺒﻬُ ْﻢ ﹶﻓَﺘَﺒ ﱠ
َ ﻚ ﹶﺃ ْﻋ
َ  ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﻥﱠ ﹶﺫِﻟ، ﹺﺇﻧﱠﺎ ﻗﹶﺎ ِﻓﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻏﺪًﺍ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ:َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
“Profeten (saaws) belejrede al-Ta’if-befolkningen, men indtog den ikke,
hvorefter han sagde: Vi vender tilbage (til Medina) i morgen insha’
Allah (dvs. om Allah vil), så sagde muslimerne: Skal vi vende tilbage
uden at have indtaget den? Han sagde: Drag så af sted til kamp i
morgen tidligt. De drog af sted næste morgen, hvor de blev udsat for
kvæstelser. Da sagde Profeten (saaws): Vi vender tilbage i morgen,
om Allah vil; og det var, som om de syntes om det, så smilede Allahs
Sendebud (saaws)”. Som eksempel på hans (saaws) nænsomhed mod de
troende er der Muslims beretning via Mu’awiya bin al-Hakam al-Sulami,
som sagde:
ﻚ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻓ َﺮﻣَﺎﻧﹺﻲ
َ ُﺲ َﺭ ُﺟ ﹲﻞ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻡ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖُ َﻳ ْﺮ َﺣﻤ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ ﹺﺇ ﹾﺫ َﻋ ﹶﻄ
َ ﺻﻠﱢﻲ َﻣ َﻊ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ »َﺑْﻴﻨَﺎ ﹶﺃﻧَﺎ ﹸﺃ
ﻀ ﹺﺮﺑُﻮ ﹶﻥ ﹺﺑﹶﺄْﻳﺪِﻳ ﹺﻬ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻓﺨَﺎ ِﺫ ِﻫ ْﻢ ﹶﻓﹶﻠﻤﱠﺎ
ْ ﺠ َﻌﻠﹸﻮﺍ َﻳ
َ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ُﻡ ﹺﺑﹶﺄْﺑﺼَﺎ ﹺﺭ ِﻫ ْﻢ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖُ ﻭَﺍ ﺛﹸ ﹾﻜ ﹶﻞ ﹸﺃ ﱢﻣﻴَﺎ ْﻩ ﻣَﺎ َﺷ ﹾﺄﻧُﻜﹸ ْﻢ َﺗْﻨﻈﹸﺮُﻭ ﹶﻥ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ﹶﻓ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ ﹶﻓﹺﺒﹶﺄﺑﹺﻲ ﻫُ َﻮ َﻭﹸﺃﻣﱢﻲ ﻣَﺎ َﺭﹶﺃْﻳﺖُ ُﻣ َﻌﱢﻠﻤًﺎ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ ﺖ ﹶﻓﹶﻠﻤﱠﺎ
ﺼ ﱢﻤﺘُﻮَﻧﻨﹺﻲ ﹶﻟ ِﻜﻨﱢﻲ َﺳ ﹶﻜ ﱡ
َ َﺭﹶﺃْﻳﺘُﻬُ ْﻢ ُﻳ
ﺼﻠﹸﺢُ ﻓِﻴﻬَﺎ
ْ ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ ﻟﹶﺎ َﻳ
 ﹺﺇ ﱠﻥ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠ:ﺿ َﺮَﺑﻨﹺﻲ َﻭﻟﹶﺎ َﺷَﺘ َﻤﻨﹺﻲ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺴ َﻦ َﺗ ْﻌﻠِﻴﻤًﺎ ِﻣْﻨﻪُ ﹶﻓﻮَﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣَﺎ ﹶﻛ َﻬ َﺮﻧﹺﻲ َﻭﻟﹶﺎ
َ ﹶﻗْﺒﹶﻠﻪُ َﻭﻟﹶﺎ َﺑ ْﻌ َﺪﻩُ ﹶﺃ ْﺣ
.«ﺢ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ﹾﻜﹺﺒﲑُ َﻭ ِﻗﺮَﺍ َﺀﺓﹸ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ
ُ ﺴﺒﹺﻴ
ْ ﺱ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﻫُ َﻮ ﺍﻟﱠﺘ
َﺷ ْﻲﺀٌ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
“Mens jeg udførte salah sammen med Allahs Sendebud (saaws), nyste
en mand iblandt forsamlingen, hvorfor jeg sagde (til ham): Må Allah
være barmhjertig mod dig, hvorefter folk nidstirrede mig, så sagde jeg:
Må min mor miste mig! Hvad er der med jer, siden I stirrer på mig? Da
begyndte de at slå på deres lår med deres hænder. Da jeg så, at de ville
have mig til at tie stille, blev jeg tavs. Da Allahs Sendebud (saaws)
fuldførte sin salah – må min far og mor ofres for hans skyld, da jeg
hverken før eller efter ham nogen sinde har set en lære, der er bedre
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end ham til at lære (andre) – han hverken overfusede, slog eller
fornærmede mig, men han sagde: I denne salah må der intet
forekomme af folks tale, det er udelukkende lovprisningen (dvs.
tasbih), forherligelsen (dvs. takbir) og Qur’an-recitationen”.
Blandt eksemplerne er der også hadith’en via Anas, berettet af alBukhari, hvori han sagde:
، ﹶﻓﹶﺄ ْﺩ َﺭ ﹶﻛﻪُ ﹶﺃ ْﻋﺮَﺍﹺﺑ ﱞﻲ،ﻆ ﺍﹾﻟﺤَﺎ ِﺷَﻴ ِﺔ
ﺠﺮَﺍﹺﻧ ﱞﻲ ﹶﻏﻠِﻴ ﹸ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ُﺑ ْﺮﺩٌ َﻧ
َ ﺖ ﹶﺃ ْﻣﺸِﻲ َﻣ َﻊ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ » ﹸﻛ ْﻨ
ﺕ ﹺﺑﻬَﺎ ﺣَﺎ ِﺷَﻴﺔﹸ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃﱠﺛ َﺮ
َ ﺤ ﹶﺔ ُﻋُﻨ ﹺﻖ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺻ ﹾﻔ
َ ﺢ ﹶﺃ ْﻭ
َ ﺻ ﹾﻔ
َ ُﺠَﺒ ﹶﺬ ُﻩ َﺟ ْﺒ ﹶﺬ ﹰﺓ َﺣﺘﱠﻰ َﺭﹶﺃْﻳﺖ
َ ﹶﻓ
ُﻚ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺃ َﻣ َﺮ ﹶﻟﻪ
َ ﺤ
ِﻀ
َ ﺖ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓ
َ  ﻓﹶﺎﹾﻟَﺘ ﹶﻔ،ﺤ ﱠﻤﺪُ ﹶﺃ ْﻋ ِﻄﻨﹺﻲ ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻙ
َ ُ ﻳَﺎ ﻣ: ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺍﻟﺒُ ْﺮ ِﺩ ِﻣ ْﻦ ِﺷ ﱠﺪ ِﺓ َﺟ ﹾﺬﹺﺑ ِﻪ
.«ﹺﺑ َﻌﻄﹶﺎ ٍﺀ
“Mens jeg gik med Profeten (saaws), som bar en kappe med hårde
kanter fra Najran, kom der en beduin hen til ham og hev så voldsomt i
ham, at jeg kunne se, at kappens kant efterlod mærker på overfladen af
Allahs Sendebud (saaws)’s hals pga. det kraftige træk. Manden sagde: O
Muhammad, giv mig fra Allahs ejendom, som ligger hos dig. Da vendte
han (saaws) sig mod ham og smilede, hvorefter han befalede en gave til
ham”.
Blandt eksemplerne, som danner et billede af Sahabas barmhjertighed
mod hinanden, er der Muslims beretning via Ibn ’Abbas, som sagde:
“… Da ’Umar blev ramt, kom Suhaib grædende ind (til ham) og sagde:
O min bror, o min følgesvend”. Følgende er ligeledes berettet af alTirmidhi, om hvilken han sagde: Sahih og god, via Waqid bin ’Amru bin
Sa’d bin Mu’adh, som sagde: “Da Anas bin Malik ankom, tog jeg til
ham. Han spurgte: Hvem er du? Jeg svarede: Jeg er Waqid, sønnen af
Sa’d bin Mu’adh. Waqid sagde: Da græd han og sagde: Du ligner
sandelig Sa’d”. Muslim berettede af Anas, som sagde: “Efter Allahs
Sendebud (saaws)’s død, sagde Abu Bakr (ra) til ’Umar: Lad os tage hen
og besøge Umm Aiman, som Allahs Sendebud (saaws) plejede at
besøge. Da vi kom til hende, begyndte hun at græde. De sagde til
hende: Hvad får dig til at græde? Hvad Allah har er bedre for Hans
Sendebud (saaws). Hun sagde: Jeg græder ikke fordi jeg ikke ved, at
hvad Allah har er bedre for Hans Sendebud (saaws), men jeg græder
over at åbenbaringen fra himlen er ophørt. Hendes ord rørte dem, så de
begyndte at græde med hende”. Muslim berettede ligeledes følgende,
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som er en del af en lang hadith angående løskøbelsen af Badr-slagets
fanger, og som er berettet via ’Umar bin al-Khattab, hvori der stod:
“Da jeg kom den næste dag, så jeg Allahs Sendebud (saaws) og Abu
Bakr sidde og græde, hvorfor jeg sagde: O Allahs Sendebud, fortæl mig
hvorfor du og din følgesvend græder; hvis jeg finder nogen (grund til)
gråd, græder jeg, og hvis jeg ikke finder nogen (grund til) gråd, vil jeg
foregive at jeg græder for jeres gråd …”. Ibn ’Abdel-Barr berettede i
(værket) ’al-Isti’ab’ via Janada bin Abi Umayya, at ’Ubada bin al-Samit
stod for slaget ved Alexandria, hvor han havde forbudt dem at kæmpe,
men de kæmpede (alligevel). Han sagde: O Janada, skynd dig hen til
dem. Jeg gik, og kom tilbage til ham, hvor han spurgte: Blev nogle af
dem dræbt? Jeg svarede: Nej. Da sagde han: Takket være Allah døde
ingen af dem som ulydige”.
Her er det nødvendigt at tydeliggøre skillelinien mellem
barmhjertighed og mildhed muslimerne imellem og at have
medlidenhed med dem, og at vise strenghed og beslutsomhed overfor
dem. Der er tilsyneladende ingen barmhjertighed, medlidenhed eller
mildhed i forbindelse med implementering af en shari’ah-lov, og heller
ikke i forbindelse med det, som indebærer skade mod muslimerne. I
denne sammenhæng er det uundgåeligt at vise strenghed og
beslutsomhed i forbindelse med implementering af lovene og i at
forhindre skaden mod muslimerne. Forklaringen herpå er som følger:
Hvad angår implementeringen af en shari’ah-lov (hukm shari’i):
• Hadith’en via Abu Huraira, berettet af Ahmad, hvor Allahs Sendebud
(saaws) plejede at sige:
.«ﷲ
ُ ﻚﺍ
َ  » ﹸﻗﻮﹸﻟﻮﺍ َﺭ ِﺣ َﻤ:ﺿ ﹺﺮُﺑﻮ ُﻩ« ﰒ ﻳﻘﻮﻝ
ْ »ﺍ
“Slå ham”, hvorefter han sagde: “Sig: Må Allah vær barmhjertig
mod dig”.
• Under al-Hudaibiya-episoden, som
gik han (saaws) imod deres (dvs.
omhandlede en shari’ah-lov. Han gav
dermed at være barmhjertig mod
vanskeligheder, dvs. under påskuddet

er omtalt i den velkendte hadith,
muslimernes) mening, da det
ikke efter for deres mening for
dem og ikke forvoldte dem
af at være barmhjertig og mild
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over for dem og at have medlidenhed med dem, når de er ulydige mod
hans ordre.
• I hadith’en, som der er enighed om, berettet via A’isha, sagde hun:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﻭ َﻣ ْﻦ ُﻳ ﹶﻜﻠﱢ ُﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ،ﺖ
ْ ﺨﺰُﻭ ِﻣﱠﻴ ِﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ َﺳ َﺮﹶﻗ
ْ »ﹶﺃﻥﱠ ﹸﻗ َﺮْﻳﺸًﺎ ﹶﺃ َﻫ ﱠﻤﻬُ ْﻢ َﺷ ﹾﺄﻥﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮﹶﺃ ِﺓ ﺍﹾﻟ َﻤ
 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﹶﻓ ﹶﻜﻠﱠ َﻤﻪُ ﹸﺃﺳَﺎ َﻣﺔﹸ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﺐ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺠَﺘ ﹺﺮﺉُ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹸﺃﺳَﺎ َﻣﺔﹸ ْﺑ ُﻦ َﺯْﻳ ٍﺪ ِﺣ ﱡ
ْ  َﻣ ْﻦ َﻳ:َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﺱ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ
ُ  ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ:ﺐ ﹸﺛﻢﱠ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹸﺛﻢﱠ ﻗﹶﺎ َﻡ ﻓﹶﺎ ْﺧَﺘ ﹶﻄ،ﺸ ﹶﻔﻊُ ﻓِﻲ َﺣ ﱟﺪ ِﻣ ْﻦ ُﺣﺪُﻭ ِﺩ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ  ﹶﺃَﺗ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
َ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻒ ﹶﺃﻗﹶﺎﻣُﻮﺍ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
ُ ﻀﻌِﻴ
ﻕ ﻓِﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﺍﻟ ﱠ
َ ﻒ َﺗ َﺮﻛﹸﻮ ُﻩ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳ َﺮ
ُ ﺸﺮﹺﻳ
ﻕ ﻓِﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﺍﻟ ﱠ
َ ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃﱠﻧ ُﻬ ْﻢ ﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳ َﺮ
َ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻠ
.«ﺖ ﹶﻟ ﹶﻘ ﹶﻄ ْﻌﺖُ َﻳ َﺪﻫَﺎ
ْ ﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺳ َﺮ ﹶﻗ
َ ُﺖ ﻣ
َ  ﻭَﺍْﻳ ُﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﱠﻥ ﻓﹶﺎ ِﻃ َﻤ ﹶﺔ ﹺﺑ ْﻨ،ﺤ ﱠﺪ
َ ﺍﹾﻟ
“Quraish blev bekymret for kvinden fra Bani Makhzum-stammen, som
stjal. De sagde, hvem kan tale for hendes sag med Allahs Sendebud
(saaws)? De sagde: Hvem tør gøre det foruden Usama, Allahs
Sendebud (saaws)’s kære? Usama talte med ham om det, hvortil Allahs
Sendebud (saaws) sagde: Går du i forbøn om en af Allahs hudud
(dvs. fastlagte straffe)? Derefter rejste han sig og holdt en tale, hvori
han sagde: O folk, dem før jer led undergang, fordi når en nobel
blandt dem stjal, plejede de at lade ham være, men når en fattig
stjal, plejede de at indføre straffen mod ham. Ved Allah, hvis
Fatima, Muhammads datter, havde stjålet, ville jeg hugge hendes
hånd af”. Dermed viste han ingen mildhed overfor Quraish, viste
heller ingen barmhjertighed overfor kvinden fra Bani Makhzumstammen ved at forhindre indførelsen af hadd (shari’ah-straffen), og han
kritiserede Usama for at gå i forbøn.
• Hvis Allahs Sendebud (saaws) nogen sinde skulle have været
barmhjertig mod nogen i forbindelse med implementeringen af en
shari’ah-lov, ville han have været barmhjertig mod al-Hasan, da han tog
en daddel fra sadaqa-dadlerne (dvs. almissen). I hadith’en, som der er
enighed om, berettet via Abu Huraira, som sagde:
،ﺦ
ْ ﺦ ِﻛ
ْ  ِﻛ:ﷲ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ ﺠ َﻌﹶﻠﻬَﺎ ﻓِﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
َ ﺼ َﺪﹶﻗ ِﺔ ﹶﻓ
ﺴﻦُ ْﺑ ُﻦ َﻋِﻠ ﹴﻲ َﺗ ْﻤ َﺮ ﹰﺓ ِﻣ ْﻦ َﺗ ْﻤ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱠ
َﺤ
َ »ﹶﺃ َﺧ ﹶﺬ ﺍﹾﻟ
.«!ﺼ َﺪ ﹶﻗ ﹶﺔ؟
ﺖ ﹶﺃﻧﱠﺎ ﻟﹶﺎ َﻧ ﹾﺄﻛﹸﻞﹸ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺍ ْﺭ ﹺﻡ ﹺﺑﻬَﺎ ﹶﺃﻣَﺎ َﻋ ِﻠ ْﻤ
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“Al-Hasan, Alis søn, tog en daddel fra almisse-dadlerne og lagde den i
sin mund. Da sagde Allahs Sendebud (saaws): Uf uf, smid den væk,
vidste du ikke, at vi ikke spiser sadaqa!?”
Hvad angår hans (saaws) beslutsomhed i forbindelse med
tilbagedrivelsen af skade, så forekommer det tydeligt i hadith’en
angående Tabuk-slaget, som blev berettet af Muslim via Mu’adh, som
sagde:
 َﻭﹺﺇﱠﻧﻜﹸ ْﻢ ﹶﻟ ْﻦ، ﹺﺇﱠﻧ ﹸﻜ ْﻢ َﺳَﺘ ﹾﺄﺗُﻮ ﹶﻥ ﹶﻏﺪًﺍ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ْﻴ َﻦ َﺗﺒُﻮ َﻙ:- ﷲ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ »ﹸﺛﻢﱠ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ – َﻳ ْﻌﻨﹺﻲ ﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮﻝ
ﺠﹾﺌﻨَﺎﻫَﺎ َﻭﹶﻗ ْﺪ َﺳَﺒ ﹶﻘﻨَﺎ ﹺﺇﹶﻟْﻴ َﻬﺎ
 ﹶﻓ ﹺ،ﺲ ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎِﺋﻬَﺎ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ َﺣﺘﱠﻰ ﺁِﺗ َﻲ
 ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﺟَﺎ َﺀﻫَﺎ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﻳ َﻤ ﱠ،ﺤ َﻲ ﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ُﺭ
ِﻀ
ْ َُﺗ ﹾﺄﺗُﻮﻫَﺎ َﺣﺘﱠﻰ ﻳ
 َﻫ ﹾﻞ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﻠﱠ َﻢ
َ ﺴﹶﺄﹶﻟ ُﻬﻤَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
َ  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺸ ْﻲ ٍﺀ ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎ ٍﺀ
َ ﺾ ﹺﺑ
ﺸﺮَﺍ ِﻙ َﺗﹺﺒ ﱡ
 ﹶﻓَﺘﻜﹸﻮﻥ ِﻣﹾﺜﻞﹸ ﺍﻟ ﱢ،َﺭ ُﺟﻠﹶﺎ ِﻥ
 َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ ُﻬﻤَﺎ ﻣَﺎ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺴﱠﺒ ُﻬﻤَﺎ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
َ  ﹶﻓ، َﻧ َﻌ ْﻢ:ﺴُﺘﻤَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎِﺋﻬَﺎ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ؟ ﻗﹶﺎﻟﹶﺎ
ْﺴ
َ َﻣ
.« ...
“Derefter sagde han – altså Allahs Sendebud (saaws): I morgen vil I
insha’ Allah, ankomme til Tabuk-vandkilde, og I vil først nå frem
til den ved dagens morgen. Den, der når den, må slet ikke røre
noget af dens vand, indtil jeg ankommer. Da vi ankom, var der to
mænd, som nåede den før os, så spurgte Allahs Sendebud (saaws) de to:
Har I rørt noget af dens vand? De svarede: Ja. Da overfusede
Profeten (saaws) dem, og sagde til dem, hvad Allah ønskede, at han
skulle sige …”. I historien om (slaget mod) Bani al-Mustalaq-stammen
og det, som hyklerne gjorde, berettede Ibn Ishaq hadith’en via
Muhammad bin Yahya bin Hibban, som sagde:
ﺻ ْﺪ َﺭ َﻳ ْﻮ ِﻣ ِﻪ َﺣﱠﺘﻰ
َ  َﻭ،ﺤﻮﺍ
ُ ﺻَﺒ
ْ  َﻭﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠَﺘ ُﻪ َﺣﱠﺘﻰ ﹶﺃ،ﺴﻮﺍ
ُ ﺱ َﺣﱠﺘﻰ ﹶﺃ ْﻣ
ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﱠﻠ َﻢ ﹺﺑﺎﻟﱠﻨﺎ ﹺ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ ﺴﺎ َﺭ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
َ  ﹶﻓ...»
.«... ﺚ
ِ ﺤ ِﺪﻳ
َ ﺸ َﻐ ﹶﻠ ُﻬ ْﻢ َﻋ ﱠﻤﺎ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ِﻣ َﻦ ﺍﹾﻟ
ْ ﺱ ِﻟَﻴ
 ﹸﺛ ﱠﻢ َﻧ َﺰ ﹶﻝ ﹺﺑﺎﻟﱠﻨﺎ ﹺ،ﺤﻰ
َﻀ
ﺍ ْﺷَﺘ ﱠﺪ ﺍﻟ ﱡ
“… Så vandrede Allahs Sendebud (saaws) med folk indtil aftenen, og
fortsatte igennem hele natten indtil morgenen, og fortsatte med det ved
dagens start indtil middagens hede, hvorefter han lod folk slå lejr for
derved at distrahere dem fra (sladder)snakken, som havde fundet sted
…”. Og i hadith’en berettet af Ibn Abi Hatim, og som Ibn Kathir
karakteriserede som sahih, rapporteret via Sa’id bin al-Jubair, stod der:
.«... ﺤ ﹶﻞ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻨ ﹺﺰ ﹶﻝ ﺁ ِﺧ َﺮ ﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ
َ ﷲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﱠﻠ َﻢ ﺍ ْﺭَﺗ
ُ ﺻﻠﱠﻰ ﺍ
َ ﷲ
ِ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ
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“At Allahs Sendebud (saaws) drog af sted og slog lejr ved dagens
slutning …”.
Hvad angår Sahabas beslutsomhed, så er det mest fremtrædende heraf
Abu Bakrs (ra) foretagende i forbindelse med bekæmpelsen af de
frafaldne og hans gennemførelse af Usama-ekspeditionen. Haan gik
imod alle muslimerne, hvorefter de gav efter for hans mening og
gennemførte den og senere takkede ham for det.
Hvis vi undtager implementeringen af shari’ah-lovene, herunder
tilbagedrivelsen af skaden, vil man kunne sige: At de, der vises
barmhjertighed er de, der rammes af en ulykke såsom død, sygdom eller
mister deres kære. Den uvidende vises også barmhjertighed og
mildhed, og han må læres, og man må have tålmodighed med ham. Og
i forbindelse med implementering af, hvad der er mubah (dvs. tilladt),
må man udvælge det letteste heraf og foretrække mildhed frem for
hårdhed, som han (saaws) gjorde med hæren under belejringen af alTa’if ifølge den førnævnte hadith via Ibn ’Umar, som blev berettet af alBukhari.
Tilbage er der, at vi nævner nogle billeder på muslimernes hårdhed,
strenghed og stolthed over for de vantro:

Først: I forbindelse med kamp:
• Hadith’en, som er berettet af al-Bukhari via Wahshi, som sagde: “Da
folk drog af sted i året af Ainain – som er et bjerg overfor Uhud-bjerget
med en dale imellem dem – drog jeg med folk af sted til kamp. Da de
stillede op i rækker (forberedt) til kamp, trådte Siba’ frem og sagde: Er
der en, der vil stille op til duel? Han sagde (yderligere): Derefter gik
Hamza bin ’Abdel-Mutallib ud til ham og sagde: O Siba’, o du sønnen
af Umm Anmar, som omskærer kvinders kønsdele, bekriger du Allah
og Hans Sendebud (saaws)? Han sagde (yderligere): Derefter angreb
han ham kraftigt og dræbte ham, (som han var intet) ligesom den
foregående dag …”.
Tvekampe udført af Hamza, Ali, al-Bara’, Khalid, ’Amru bin Ma’diYakrib, ’Amer, Zhuhair bin Rafi’ og andre optræder alle i værkerne,
som omhandler Seerah (dvs. Profetens levnedsskildring) og Maghazi
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(ekspeditionshistorier). De, som er interesserede kan vende tilbage til
disse værker, da den her bog hverken er en biografi- eller historiebog,
og derfor er påpegelsen heraf tilstrækkeligt for at opfylde formålet.

Andet: I forbindelse med forhandlinger:
• Hadith’en, som er berettet al-Bukhari via al-Miswar og Marwan, hvori
der stod: “… Imens stod al-Mughira bin Shu’ba ved Profeten (saaws)’s
hoved, bærende sværdet og havde en hjelm på. Hver gang ’Urwa rakte
sin hånd frem mod Profeten (saaws)’s skæg, slog han ham med
sværdgrebet og sagde (til ’Urwa): Hold din hånd væk fra Allahs
Sendebud (saaws)’s skæg …”.
• I den førnævnte hadith sagde ’Urwa følgende: “Ved Allah, jeg ser
sandelig nogle (uhæderlige) ansigter; jeg ser pøbel (af forskellige
stammer) – og ifølge en anden beretning rakkerpak – som er værdige til
at flygte og efterlade dig alene … . Da svarede Abu Bakr ham og sagde:
Gå og sut al-Lat’s kønsdele, siger du, at vi flygter og efterlader ham
alene?”. Både al-Mughiras handling og udtalelse samt Abu Bakrs
udtalelse fandt sted i Profeten (saaws)’s påsyn og påhør, hvor han tiede,
og hans tavshed udgør en anerkendelse.
• Muhammad bin Hasan al-Shibani nævnte følgende i (sit værk) ’alSiyar al-Kabir’, hvor han sagde: “Usaid bin Hudhair kom, mens ’Uyaina
befandt sig hos Profeten (saaws) udstrækkende sine ben. Da sagde
Usaid: O hæslige ’Uyaina, træk dine ben tilbage; strækker du dine ben
foran Allahs Sendebud (saaws)? Ved Allah, det er alene Allahs
Sendebud (saaws), der forhindrer mig, ellers ville jeg gennemhulle dine
testikler med spydet; siden hvornår kunne du vove at gøre det mod
os?”.
Desuden er der (beretninger om) forhandlinger, som er spredt i
forskellige værker, og som blev foretaget af Thabit bin Aqram, ’Amru
bin al-’Ass, Mughira bin Shu’ba, Qutaiba, Muhamad bin Muslim, alMa’mun og andre, hvor alle disse udtrykker stolthed, og udgør et
forbillede for de efterstræbende.

Tredje: I forbindelse med behandling af aftalebrydere:
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Allah (swt) sagde:

 ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ،ﷲ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ ﹶﻓ ُﻬ ْﻢ ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻨُﻮﻥﹶ
ِ ﺏ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍ
﴿ ﹺﺇﻥﱠ َﺷ ﱠﺮ ﺍﻟ ﱠﺪﻭَﺁ ﱢ
.ﺕ ِﻣْﻨ ُﻬ ْﻢ ﹸﺛﻢﱠ َﻳْﻨ ﹸﻘﻀُﻮ ﹶﻥ َﻋ ْﻬ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ﹸﻛﻞﱢ َﻣ ﱠﺮ ٍﺓ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﹶﻻ َﻳﱠﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ
ﻋَﺎ َﻫ ْﺪ ﱠ
﴾ ﺸ ﱢﺮ ْﺩ ﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ﹶﻔ ُﻬ ْﻢ ﹶﻟ َﻌﻠﱠﻬُ ْﻢ َﻳ ﱠﺬ ﱠﻛﺮُﻭ ﹶﻥ
َ ﺏ ﹶﻓ
ﺤ ْﺮ ﹺ
َ ﹶﻓﹺﺈﻣﱠﺎ َﺗﹾﺜ ﹶﻘ ﹶﻔﱠﻨﻬُ ْﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
“Sandelig, de værste dyr i Allah(s øjne) er dem, der er vantro, og som ikke har
iman. Dem, du sluttede en pagt med, og som så brød deres pagt hver eneste gang, og
som ikke frygter (Allah). Hvis du da træffer dem i krig, split da dem, der står bag
dem, ved (at straffe) disse, for at de må blive advaret” (OQM. Al-Anfal 8: 5557)
• Muslim berettede følgende hadith via Abu Huraira vedrørende
erobringen af Mekka, efter at Quraish havde brudt aftalen, hvori der
stod at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺼﺪُﻭ ُﻫ ْﻢ
ُ ﺤ
ْ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍْﻧ ﹸﻈﺮُﻭﺍ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻟﻘِﻴُﺘﻤُﻮ ُﻫ ْﻢ ﹶﻏﺪًﺍ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ، َﻧ َﻌ ْﻢ:ﺶ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﺵ ﻗﹸ َﺮْﻳ ﹴ
َ  َﻫ ﹾﻞ َﺗ َﺮ ْﻭ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻭﺑَﺎ،ﺸ َﺮ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ﹺﺭ
َ »ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ
ٌﻑ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃ َﺣﺪ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤَﺎ ﹶﺃ ْﺷ َﺮ،ﺼﻔﹶﺎ
 َﻣ ْﻮ ِﻋﺪُﻛﹸ ْﻢ ﺍﻟ ﱠ: َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺿ َﻊ َﻳﻤِﻴَﻨﻪُ َﻋﻠﹶﻰ ِﺷﻤَﺎِﻟ ِﻪ
َ  َﻭﹶﺃ ْﺧﻔﹶﻰ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ َﻭ َﻭ،ﺼﺪًﺍ
ْ َﺣ
.« ... ُﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃﻧَﺎﻣُﻮﻩ
“O Ansar-folk, kan I se Quraishs pøbel? De sagde: Ja. Han sagde:
Når I træffer dem i morgen, så sørg for at udrydde dem
fuldstændigt. Han sænkede sin hånd og så lagde han sin højre
hånd oven på sin venstre hånd og sagde: Vores mødested er ved
al-Safa-bjerget. Han (dvs. beretningensmanden) sagde: Den dag
dræbte de enhver, der dukkede frem …”.
• Hadith’en via Ibn ’Umar, som der er enighed om, hvori han sagde:
“Derefter førte al-Nadhir og Quraizha krig (mod muslimerne), hvorfor
(Profeten) evakuerede Bani al-Nadhir-stammen og lod Quraizha
forblive (i deres område) af nåde. Han lod dem blive indtil Quraizha
bekrigede (muslimerne), hvorefter han dræbte deres mænd og fordelte
deres kvinder og børn iblandt muslimerne, undtagen nogle, som fulgte
Profeten (saaws), hvorfor han gav dem sikkerhed, og de blev muslimer.
Han evakuerede alle jøderne i Medina, som bestod af Bani Qainuqa’,
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som var fra klanen af ’Abdullah bin Salam, og jødestammen BaniHaritha og samtlige Medina-jøder”.

13. Længslen efter Paradiset og at
kappes om de gode gerninger
Iman på at Paradiset (dvs. Jannah) er en sand realitet, og at den er beredt
til de troende og forbudt for de vantro for evigt, er en del af iman på
den Yderste Dag. Beviset herpå er Allahs (swt) tale:

ﺿﻬَﺎ
ُ  َﻭ َﺟﱠﻨ ٍﺔ َﻋ ْﺮ،﴿ َﻭﺳَﺎ ﹺﺭﻋُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍﺓ ِﻣ ْﻦ َﺭﱢﺑ ﹸﻜ ْﻢ
﴾ﲔ
َ ﺕ ِﻟ ﹾﻠﻤُﱠﺘ ِﻘ
ْ  ﹸﺃ ِﻋ ﱠﺪ،ُﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭﺽ
ُ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺍﻟ ﱠ
“Og kappes om at opnå tilgivelse fra jeres Herre og et Paradis, hvis vidde er (som)
himlene og jorden, beredt for de gudfrygtige” (OQM. Aal ‘Imran 3: 133)
Og Hans (swt) tale:

.ﺠﱠﻨ ِﺔ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻓِﻴﻀُﻮﺍ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ِﺀ ﹶﺃ ْﻭ ِﻣﻤﱠﺎ َﺭ َﺯﹶﻗﻜﹸ ْﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ
َ ﺻﺤَﺎ
ْ ﺏ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﹶﺃ
ُ ﺻﺤَﺎ
ْ ﴿ َﻭﻧَﺎﺩَﻯ ﹶﺃ
﴾ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺣ ﱠﺮ َﻣ ُﻬﻤَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﹺﻳ َﻦ
“Og Ildens beboere skal råbe til Paradisets beboere (og sige): Udgyd vand over os
eller noget af det, som Allah har forsynet jer med. De vil svare: Sandelig Allah har
forbudt begge dele for de vantro” (OQM. Al-A’raf 7: 50)
Og den, der benægter Paradiset, Ilden, Genoplivelsen eller Regnskabet
er vantro (dvs. kafir), hvilket skyldes de overleverede absolutbekræftede
og entydige tekster derom. De, til hvem Paradiset er blevet beredt,
findes i flere kategorier, heriblandt:
• Profeter, de sandfærdige, martyrer og de retskafne; Allah
(swt) sagde:
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ﲔ
َ ﺼﺪﱢﻳ ِﻘ
ﲔ ﻭَﺍﻟ ﱢ
َ ﻚ َﻣ َﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃْﻧ َﻌ َﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ
َ ﴿ َﻭ َﻣ ْﻦ ُﻳ ِﻄ ْﻊ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹶﻝ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
﴾ ﻚ َﺭﻓِﻴﻘﹰﺎ
َ  َﻭ َﺣﺴُ َﻦ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ،ﲔ
َ ﺤ
ِ ﺸ َﻬﺪَﺍ ِﺀ ﻭَﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ
ﻭَﺍﻟ ﱡ
“Og den, der adlyder Allah og Sendebudet – sådanne skal være blandt dem, Allah
har skænket Sin nåde, nemlig: Profeterne, og de sandfærdige og martyrerne og de
retskafne – og disse er de bedste fæller” (OQM. Al-Nisa’ 4: 69)
• De hengivne; Allah (swt) sagde:

﴾ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍ َﻷْﺑﺮَﺍ َﺭ ﹶﻟﻔِﻲ َﻧﻌِﻴ ﹴﻢ
“Sandelig, de hengivne vil være i fryd (og gammen)”
(OQM. Al-Mutaffifin 83: 22)
Og Han (swt) sagde:

ﺸ َﺮﺏُ ﹺﺑﻬَﺎ ِﻋﺒَﺎ ُﺩ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ْ  َﻋْﻴﻨًﺎ َﻳ.ﺱ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﺰَﺍ ُﺟﻬَﺎ ﻛﹶﺎﻓﹸﻮﺭًﺍ
ﺸ َﺮﺑُﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ ﹾﺄ ﹴ
ْ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍ َﻷْﺑﺮَﺍ َﺭ َﻳ
 َﻭُﻳ ﹾﻄ ِﻌﻤُﻮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ َﻡ.ﺴَﺘ ِﻄﲑًﺍ
ْ  ﻳُﻮﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﻟﱠﻨ ﹾﺬ ﹺﺭ َﻭَﻳﺨَﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ َﻳ ْﻮﻣًﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺷﺮﱡ ُﻩ ُﻣ.ﺠﲑًﺍ
ﺠﺮُﻭَﻧﻬَﺎ َﺗ ﹾﻔ ﹺ
ُﻳ ﹶﻔ ﱢ
 ﹶﻻ ُﻧﺮﹺﻳ ُﺪ ِﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢ َﺟﺰَﺍ ًﺀ َﻭ ﹶﻻ، ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﻧُ ﹾﻄ ِﻌﻤُﻜﹸ ْﻢ ِﻟ َﻮ ْﺟ ِﻪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ.ﺴﻜِﻴﻨًﺎ َﻭَﻳﺘِﻴﻤًﺎ َﻭﹶﺃ ِﺳﲑًﺍ
ْ َﻋﻠﹶﻰ ﺣُﱢﺒ ِﻪ ِﻣ
ﻚ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ َﻭﹶﻟﻘﱠﺎ ُﻫ ْﻢ
َ  ﹶﻓ َﻮﻗﹶﺎ ُﻫ ُﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﺷ ﱠﺮ ﹶﺫِﻟ.ﻑ ِﻣ ْﻦ َﺭﱢﺑﻨَﺎ َﻳ ْﻮﻣًﺎ َﻋﺒُﻮ ًﺳﺎ ﹶﻗ ْﻤ ﹶﻄﺮﹺﻳﺮًﺍ
ُ  ﹺﺇﻧﱠﺎ َﻧﺨَﺎ.ُﺷﻜﹸﻮﺭًﺍ
﴾ ﺻَﺒﺮُﻭﺍ َﺟﱠﻨ ﹰﺔ َﻭ َﺣﺮﹺﻳﺮًﺍ
َ  َﻭ َﺟﺰَﺍ ُﻫ ْﻢ ﹺﺑﻤَﺎ.ﻀ َﺮ ﹰﺓ َﻭﺳُﺮُﻭﺭًﺍ
ْ َﻧ
“De hengivne vil visselig drikke af et bæger, der er iblandet kamfer. En kilde,
hvoraf Allahs tjenere drikker, og som de får til at strømme frem. De opfylder løftet,
og de frygter en dag, hvis ulykke vil være vidt udbredt. Og de bespiser den fattige,
den forældreløse og fangen med maden trods (deres) begær til den. (Idet de siger): Vi
bespiser jer kun for Allahs skyld. Vi ønsker hverken belønning eller tak af jer. Vi
frygter sandelig en forbitrende og streng dag fra vor Herre. Derfor vil Allah beskytte
dem fra denne dags ulykke, og vil give dem (når de møder Ham) stråleglans og
glæde. Og Han vil belønne dem for deres udholdenhed med et Paradis og
silke(klæder)” (OQM. Al-Insan 76: 5-12)
• De forreste og de nærtstående; Allah (swt) sagde:
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﴾ ﺕ ﺍﻟﱠﻨﻌِﻴ ﹺﻢ
ِ  ﻓِﻲ َﺟﻨﱠﺎ.ﻚ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻘ ﱠﺮﺑُﻮ ﹶﻥ
َ  ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ.﴿ ﻭَﺍﻟﺴﱠﺎﹺﺑﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﻟﺴﱠﺎﹺﺑﻘﹸﻮ ﹶﻥ
“Og de forreste – (det er ) de forreste. Disse er dem, der er nærtstående. I salighedens
haver” (OQM. Al-Waqi’ah 56: 10-12)
• De på den højre hånd; Allah (swt) sagde:

 َﻭ ِﻇ ﱟﻞ.ٍ َﻭ ﹶﻃ ﹾﻠ ﹴﺢ َﻣْﻨﻀُﻮﺩ.ﺨﻀُﻮ ٍﺩ
ْ  ﻓِﻲ ِﺳ ْﺪ ﹴﺭ َﻣ.ﲔ
ﺏ ﺍﹾﻟَﻴ ِﻤ ﹺ
ُ ﺻﺤَﺎ
ْ ﲔ ﻣَﺎ ﹶﺃ
ﺏ ﺍﹾﻟَﻴ ِﻤ ﹺ
ُ ﺻﺤَﺎ
ْ ﴿ َﻭﹶﺃ
 ﹺﺇﻧﱠﺎ.ﺵ َﻣ ْﺮﻓﹸﻮ َﻋ ٍﺔ
 َﻭﻓﹸﺮُ ﹴ. ﹶﻻ َﻣ ﹾﻘﻄﹸﻮ َﻋ ٍﺔ َﻭ ﹶﻻ َﻣ ْﻤﻨُﻮ َﻋ ٍﺔ.ٍ َﻭﹶﻓﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ ﹶﻛِﺜﲑَﺓ.ﺏ
ﺴﻜﹸﻮ ﹴ
ْ  َﻭﻣَﺎ ٍﺀ َﻣ.َﻣ ْﻤﺪُﻭ ٍﺩ
﴾ﲔ
ﺏ ﺍﹾﻟَﻴ ِﻤ ﹺ
ﺻﺤَﺎ ﹺ
ْ  َﻷ. ُﻋ ُﺮﺑًﺎ ﹶﺃْﺗﺮَﺍﺑًﺎ.ﺠ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ ُﻫﻦﱠ ﹶﺃْﺑﻜﹶﺎﺭًﺍ
َ  ﹶﻓ.ًﺸ ﹾﺄﻧَﺎ ُﻫﻦﱠ ﺇﹺﻧﺸَﺎﺀ
َ ﺃﹶﻧ
“Og de på den højre hånd – hvad er de på den højre hånd? (De befinder sig) blandt
lotustræer uden torne. Og (høje) palmer (hvis frugter er) i klaser. Og udbredt skygge.
Og rindende vand. Og frugter i store mængder, som hverken hører op eller forbydes
(dem). Og ophøjede puder (beredt til deres kvinder). Vi har sandelig skabt dem
med en (ny) skabelse. Og gjort dem til jomfruer. Elskende, jævnaldrende. For dem
på den højre hånd” (OQM. Al-Waqi’ah 56: 27-38)
• De godgørende; Allah (swt) sagde:

،ﺴﻨَﻰ َﻭ ﹺﺯﻳَﺎ َﺩ ﹲﺓ َﻭ ﹶﻻ َﻳ ْﺮ َﻫﻖُ ُﻭﺟُﻮ َﻫ ُﻬ ْﻢ ﹶﻗَﺘ ٌﺮ َﻭ ﹶﻻ ِﺫﱠﻟ ﹲﺔ
ْﺤ
ُ ﺴﻨُﻮﺍ ﺍﹾﻟ
َ ﴿ ِﻟﱠﻠﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃ ْﺣ
﴾ ﺠﱠﻨ ِﺔ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ
ُ ﺻﺤَﺎ
ْ ﻚ ﹶﺃ
َ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
“For dem, der handler godt, skal der være den bedste (belønning) og mere (dertil).
Hverken sørgmodighed eller skændsel skal dække deres ansigter. Disse er
Paradisets beboere. De skal forblive deri (for evigt)” (OQM. Yunus 10: 26)
• De udholdende; Allah (swt) sagde:

ﻼِﺋ ﹶﻜﺔﹸ
 ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ﹶ،ﺻﹶﻠ َﺢ ِﻣ ْﻦ ﺁﺑَﺎِﺋ ﹺﻬ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ﹺﺟ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹸﺫ ﱢﺭﻳﱠﺎِﺗ ﹺﻬ ْﻢ
َ ﺕ َﻋ ْﺪ ٍﻥ َﻳ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮَﻧﻬَﺎ َﻭ َﻣ ْﻦ
ُ ﴿ َﺟﻨﱠﺎ
﴾ ﺻَﺒ ْﺮُﺗ ْﻢ ﹶﻓﹺﻨ ْﻌ َﻢ ُﻋ ﹾﻘﺒَﻰ ﺍﻟﺪﱠﺍ ﹺﺭ
َ ﻼ ٌﻡ َﻋﹶﻠْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺑﻤَﺎ
ﺏ َﺳ ﹶ
َﻳ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﺑَﺎ ﹴ
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“Evighedens haver, de skal træde ind i dem og (også) de, der handlede retfærdigt af
deres fædre og deres hustruer og deres børn. Og englene skal træde hen til dem fra
enhver port, (idet de siger): Fred være med jer, fordi I var udholdende. Hvor
udmærket er nu ikke (jeres) endelige bolig” (OQM. Al-Ra’d 13: 23-24)
• Den, som frygter at stå over for sin Herre; Allah (swt) sagde:

﴾ ﻑ َﻣﻘﹶﺎ َﻡ َﺭﱢﺑ ِﻪ َﺟﱠﻨﺘَﺎ ِﻥ
َ ﴿ َﻭِﻟ َﻤ ْﻦ ﺧَﺎ
“Og den, der frygter at stå over for sin Herre, skal have to haver”
(OQM. Al-Rahman 55: 46)
• De gudfrygtige; Allah (swt) sagde:

﴾ ﺕ َﻭ ُﻋﻴُﻮ ٍﻥ
ٍ ﲔ ﻓِﻲ َﺟﻨﱠﺎ
َ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﻤُﱠﺘ ِﻘ
“Sandelig, de gudfrygtige (skal være) blandt haver og kilder”
(OQM. Al-Hijr 15: 45)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﺕ َﻭ ُﻋﻴُﻮ ٍﻥ
ٍ  ﻓِﻲ َﺟﻨﱠﺎ.ٍﲔ ﻓِﻲ َﻣﻘﹶﺎ ﹴﻡ ﹶﺃﻣِﲔ
َ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﻤُﱠﺘ ِﻘ
“Sandelig, de gudfrygtige (skal være) på et sikkert sted. Blandt haver og kilder”
(OQM. Al-Dukhan 44: 51-52)
Ligeledes sagde Han (swt):

﴾ ﺠﻨﱠ ﹸﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻧُﻮ ﹺﺭﺙﹸ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩﻧَﺎ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺗ ِﻘﱠﻴﹰﺎ
َ ﻚ ﺍﹾﻟ
َ ﴿ ِﺗ ﹾﻠ
“Sådan er det Paradis, som Vi vil give i arv til dem, blandt Vore tjenere, som er
gudfrygtige” (OQM. Maryam 19: 63)
Han (swt) sagde også:

،ﺤِﺘﻬَﺎ ﺍ َﻷْﻧﻬَﺎ ُﺭ ﹸﺃ ﹸﻛﹸﻠﻬَﺎ ﺩَﺁِﺋ ٌﻢ َﻭ ِﻇﻠﱡﻬَﺎ
ْ ﺠﺮﹺﻱ ِﻣ ْﻦ َﺗ
ْ ﺠﱠﻨ ِﺔ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ﻭُ ِﻋ َﺪ ﺍﹾﻟ ُﻤﱠﺘﻘﹸﻮ ﹶﻥ َﺗ
َ ﴿ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟ
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﴾  َﻭ ُﻋ ﹾﻘﺒَﻰ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﹺﻳ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ُﺭ،ﻚ ُﻋ ﹾﻘﺒَﻰ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺍﱠﺗ ﹶﻘﻮْﺍ
َ ِﺗ ﹾﻠ
“En lignelse af Paradiset, som er lovet de retfærdige: Floder strømmer igennem det,
dets frugter er evige, og (det er) dens skygge (også). Således er endestedet for dem, som
frygtede (Allah). Men de vantros endested er (helvedets) ild” (OQM. Al-Ra’d 13:
35)
• Dem, der har iman og handler retfærdigt; Allah (swt) sagde:

.ﺱ ﻧُﺰُ ﹰﻻ
ﺕ ﺍﹾﻟ ِﻔ ْﺮ َﺩ ْﻭ ﹺ
ُ ﺖ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﺟﻨﱠﺎ
ْ ﺕ ﻛﹶﺎَﻧ
ِ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺀَﺍ َﻣﻨُﻮﺍ َﻭ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
﴾  ﹶﻻ َﻳْﺒﻐُﻮ ﹶﻥ َﻋْﻨﻬَﺎ ِﺣ َﻮ ﹰﻻ،ﺧَﺎِﻟﺪِﻳ َﻦ ﻓِﻴﻬَﺎ
“De, som har iman og handler retfærdigt, vil få Paradisets haver som bosted. Heri
skal de forblive (for evigt), og de skal ikke ønske nogen flytning derfra” (OQM.
Al-Kahf 18: 107-8)
Og Han (swt) sagde også:

﴾ﺏ
ﺴﻦُ ﻣَﺂ ﹴ
ْ ُﺕ ﻃﹸﻮﺑَﻰ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻭﺣ
ِ ﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﻭ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
“De, som har iman og handler retfærdigt, for dem vil der være salighed og et skønt
hjemsted” (OQM. Al-Ra’d 13: 29)
Ligeledes sagde Han (swt):

،ﺕ َﻳ ْﻬﺪِﻳ ﹺﻬ ْﻢ َﺭﱡﺑ ُﻬ ْﻢ ﹺﺑﹺﺈﳝَﺎﹺﻧ ﹺﻬ ْﻢ
ِ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﻭ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
﴾ ﺕ ﺍﻟﱠﻨﻌِﻴ ﹺﻢ
ِ ﺤِﺘ ﹺﻬﻢُ ﺍ َﻷْﻧﻬَﺎ ُﺭ ﻓِﻲ َﺟﻨﱠﺎ
ْ ﺠﺮﹺﻱ ِﻣ ْﻦ َﺗ
ْ َﺗ
“De, som har iman og handler retfærdigt, dem vil deres Herre retlede i deres iman.
For deres fødder vil floder strømme i lyksalighedens haver” (OQM. Yunus 10: 9)
Og Han (swt) sagde:
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﴾ ﺤَﺒﺮُﻭ ﹶﻥ
ْ ﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ُﺟ ﹸﻜ ْﻢ ُﺗ
َ  ﺍ ْﺩ ُﺧﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ.ﲔ
َ ﺴِﻠ ِﻤ
ْ ُ﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺑﹺﺂﻳَﺎِﺗﻨَﺎ َﻭﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ ﻣ
“De, som havde iman på Vore tegn og plejede at underkaste sig. Træd ind i
Paradiset, I og jeres hustruer, glade og lykkelige” (OQM. Al-Zukhruf 43: 6970)

ﺕ َﻭﹶﺃ ْﺧَﺒﺘُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ
ِ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ َﻭ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
﴾ ﺠﱠﻨ ِﺔ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ
ُ ﺻﺤَﺎ
ْ ﻚ ﹶﺃ
َ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
“Sandelig, de som har iman og handler retfærdigt og er ydmyge over for deres Herre,
er Paradisets beboere. De skal forblive deri (for evigt)” (OQM. Hud 11: 23)
• De angergivne; Allah (swt) sagde:

﴾ ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ ﹾﻈﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ َﺷْﻴﺌﹰﺎ
َ ﻚ َﻳ ْﺪ ُﺧﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ
َ ﺏ ﻭَﺁ َﻣ َﻦ َﻭ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ ﺻَﺎِﻟﺤًﺎ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
َ ﴿ ﹺﺇﻻﱠ َﻣ ْﻦ ﺗَﺎ
“Undtagen dem, der angrer og har iman og handler retfærdigt. De skal da komme i
Paradiset, og der skal ikke gøres dem den mindste uret” (OQM. Maryam 19:
60)
Og Paradisets nydelse er sanselig, og her er nogle af beviserne på det:
• Påklædning; Allahs (swt) tale:

﴾ ﴿ َﻭِﻟﺒَﺎ ُﺳ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ َﺣﺮﹺﻳ ٌﺮ
“Og deres klædning dér skal være af silke” (OQM. Al-Hajj 22: 23)
Han (swt) sagde også:

﴾ﲔ
َ ﻕ ﻣَُﺘﻘﹶﺎﹺﺑِﻠ
ﺱ َﻭﹺﺇ ْﺳَﺘْﺒ َﺮ ﹴ
﴿ َﻳ ﹾﻠَﺒﺴُﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﺳُﻨﺪُ ﹴ
“Klædt i silke og brokade, siddende over for hinanden”
(OQM. Al-Dukhan 44: 53)
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Ligeledes sagde Han (swt):

﴾ ﺻَﺒﺮُﻭﺍ َﺟﱠﻨ ﹰﺔ َﻭ َﺣﺮﹺﻳﺮًﺍ
َ ﴿ َﻭ َﺟﺰَﺍ ُﻫ ْﻢ ﹺﺑﻤَﺎ
“Og Han vil belønne dem for deres udholdenhed med et Paradis og silke(klæder)”
(OQM. Al-Insan 76: 12)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﻀ ٍﺔ
 َﻭ ُﺣﻠﱡﻮﺍ ﹶﺃﺳَﺎ ﹺﻭ َﺭ ِﻣ ْﻦ ِﻓ ﱠ،ﻕ
ٌ ﻀ ٌﺮ َﻭﹺﺇ ْﺳَﺘْﺒ َﺮ
ْ ﺱ ُﺧ
ﺏ ﺳُﻨﺪُ ﹴ
ُ ﴿ ﻋَﺎِﻟَﻴﻬُ ْﻢ ِﺛﻴَﺎ
“De vil være klædt i dragter af grøn silke og brokade. Og de vil blive smykket med
armbånd af sølv” (OQM. Al-Insan 76: 21)
• Mad og drikke; Allahs (swt) tale:

﴾ ﺸَﺘﻬُﻮ ﹶﻥ
ْ ﺤ ﹺﻢ ﹶﻃْﻴ ﹴﺮ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳ
ْ  َﻭﹶﻟ. ﺨﱠﻴﺮُﻭ ﹶﻥ
َ ﴿ َﻭﻓﹶﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳَﺘ
“Og frugter af (de arter), som de udvælger sig. Og kød af fugle, som de begærer
(det)” (OQM. Al-Waqi’ah 56: 20-21)
Han (swt) sagde også:

.ﺏ
ﺴﻜﹸﻮ ﹴ
ْ  َﻭﻣَﺎ ٍﺀ َﻣ.ٍ َﻭ ِﻇ ﱟﻞ َﻣ ْﻤﺪُﻭﺩ.ٍ َﻭ ﹶﻃ ﹾﻠ ﹴﺢ َﻣْﻨﻀُﻮﺩ.ٍﺨﻀُﻮﺩ
ْ ﴿ ﻓِﻲ ِﺳ ْﺪ ﹴﺭ َﻣ
﴾  ﹶﻻ َﻣ ﹾﻘﻄﹸﻮ َﻋ ٍﺔ َﻭ ﹶﻻ َﻣ ْﻤﻨُﻮ َﻋ ٍﺔ.َﻭﻓﹶﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ ﹶﻛِﺜ َﲑ ٍﺓ
“Og (høje) palmer (hvis frugter er) i klaser. Og udbredt skygge. Og rindende vand.
Og frugter i store mængder. Som hverken hører op eller forbydes (dem)” (OQM.
Al-Waqi’ah 56: 28-33)
Han (swt) sagde ligeledes:

.ﺲ ﺍﹾﻟﻤَُﺘﻨَﺎِﻓﺴُﻮ ﹶﻥ
ﻚ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴَﺘﻨَﺎﹶﻓ ﹺ
َ ﻚ َﻭﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ
ٌ ﺴ
ْ  ِﺧﺘَﺎ ُﻣ ُﻪ ِﻣ.ﺨﺘُﻮ ﹴﻡ
ْ ﺴ ﹶﻘ ْﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ َﺭﺣِﻴ ﹴﻖ َﻣ
ْ ُ﴿ ﻳ
﴾ ﺸ َﺮﺏُ ﹺﺑﻬَﺎ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹶﻘ ﱠﺮﺑُﻮ ﹶﻥ
ْ  َﻋْﻴﻨًﺎ َﻳ.ﺴﻨﹺﻴ ﹴﻢ
ْ َﻭ ِﻣﺰَﺍ ُﺟ ُﻪ ِﻣ ْﻦ َﺗ
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“Der skal gives dem en udsøgt vin at drikke, der er forseglet. Dens segl er moskus –
herefter skal de stræbende kappes om. Og den skal iblandes (drik) fra (oven kaldet)
Tasnim. En kilde, hvoraf de nærtstående skal drikke” (OQM. Al-Mutaffifin
83: 25-28)
Og Han (swt) sagde:

.ﺱ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﺰَﺍ ُﺟﻬَﺎ ﻛﹶﺎﻓﹸﻮﺭًﺍ
ﺸ َﺮﺑُﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ ﹾﺄ ﹴ
ْ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍ َﻷْﺑﺮَﺍ َﺭ َﻳ
﴾ ﺠﲑًﺍ
ﺠﺮُﻭَﻧﻬَﺎ َﺗ ﹾﻔ ﹺ
ﺸ َﺮﺏُ ﹺﺑﻬَﺎ ِﻋﺒَﺎ ُﺩ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻳ ﹶﻔ ﱢ
ْ َﻋْﻴﻨًﺎ َﻳ
“De hengivne vil visselig drikke af et bæger, der er blandet (med) kamfer. En kilde,
hvoraf Allahs tjenere drikker, og som de får til at strømme frem” (OQM. AlInsan 76: 5-6)
Og Han sagde:

﴾ﻼ
ﺖ ﹸﻗﻄﹸﻮﹸﻓﻬَﺎ َﺗ ﹾﺬﻟِﻴ ﹰ
ْ  َﻭﺫﹸﱢﻟﹶﻠ،﴿ َﻭﺩَﺍﹺﻧَﻴ ﹲﺔ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻇﻠﹶﺎﹸﻟﻬَﺎ
“Og dens (træ)skygger vil være lave over dem, og dens frugter vil være helt nær”
(OQM. Al-Insan 76: 14)
Og Han sagde:

﴾ﻼ
ﺴﺒﹺﻴ ﹰ
َ ﺴﻤﱠﻰ َﺳ ﹾﻠ
َ  َﻋْﻴﻨًﺎ ﻓِﻴﻬَﺎ ُﺗ.ﻼ
ﺴ ﹶﻘ ْﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹶﻛ ﹾﺄﺳًﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻣﺰَﺍ ُﺟﻬَﺎ َﺯ ﹶﳒﺒﹺﻴ ﹰ
ْ ُ﴿ َﻭﻳ
“Og der vil blive givet dem en drik at drikke dér, blandet (med) ingefær; fra en
kilde der, kaldes Salsabil (dvs. velsmagende drik)”
(OQM. Al-Insan 76: 17-18)
Og Han sagde også:

﴾ ﴿ َﻭ َﺳﻘﹶﺎ ُﻫ ْﻢ َﺭﱡﺑ ُﻬ ْﻢ َﺷﺮَﺍﺑﹰﺎ ﹶﻃﻬُﻮﺭﹰﺍ
“Og deres Herre vil give dem en ren drik at drikke”
(OQM. Al-Insan 76: 21)
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Og Han (swt) sagde:

﴾ ﴿ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻓﹶﺎ ِﻛ َﻬ ﹲﺔ ﹶﻛِﺜ َﲑ ﹲﺓ ِﻣْﻨﻬَﺎ َﺗ ﹾﺄﻛﹸﻠﹸﻮ ﹶﻥ
“I den skal I have mange frugter, hvoraf I skal spise”
(OQM. Al-Zukhruf 43: 73)
Og Han sagde:

﴾ﲔ
َ ﴿ َﻳ ْﺪﻋُﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹺﺑ ﹸﻜﻞﱢ ﻓﹶﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ ﺁ ِﻣﹺﻨ
“Der vil de bede om enhver slags frugt i fred og sikkerhed”
(OQM. Al-Dukhan 44: 55)
Og Han sagde:

﴾ ﺸَﺘﻬُﻮ ﹶﻥ
ْ ﴿ َﻭﹶﻓﻮَﺍ ِﻛ َﻪ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳ
“Og frugter, som de vil begære” (OQM. Al-Mursalat 77: 42)
Og Han sagde også:

﴾ ﺸَﺘﻬُﻮ ﹶﻥ
ْ ﺤ ﹴﻢ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳ
ْ ﴿ َﻭﹶﺃ ْﻣ َﺪ ْﺩﻧَﺎ ُﻫ ْﻢ ﹺﺑﻔﹶﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ َﻭﹶﻟ
“Og Vi vil forsyne dem rigeligt med frugt og kød, som de begærer”
(OQM. Al-Tur 52: 22)
Og Han sagde:

﴾  ﻓِﻴ ﹺﻬﻤَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛﻞﱢ ﻓﹶﺎ ِﻛ َﻬ ٍﺔ َﺯ ْﻭﺟَﺎ ِﻥ.ﻱ ﺁ ﹶﻻ ِﺀ َﺭﱢﺑ ﹸﻜﻤَﺎ ُﺗ ﹶﻜ ﱢﺬﺑَﺎ ِﻥ
 ﹶﻓﹺﺒﹶﺄ ﱢ.ﺠ ﹺﺮﻳَﺎ ِﻥ
ْ ﴿ ﻓِﻴ ﹺﻬﻤَﺎ َﻋْﻴﻨَﺎ ِﻥ َﺗ
“I begge er der strømmende kilder. Hvilken af jeres Herres velgerninger vil I da
benægte. I begge vil alle frugter findes parvis” (OQM. Al-Rahman 55: 50-53)
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Og Han (swt) sagde:

﴾ ﺠﱠﻨَﺘْﻴ ﹺﻦ ﺩَﺍ ٍﻥ
َ ﴿ َﻭ َﺟﻨَﻰ ﺍﹾﻟ
“Og begge havers modne frugt vil være nær (ved hånden)”
(OQM. Al-Rahman 55: 54)
• Ægteskab; Allahs (swt) tale:

﴾ﲔ
ﻚ َﻭ َﺯ ﱠﻭ ْﺟﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ﹺﺑﺤُﻮ ﹴﺭ ِﻋ ﹴ
َ ﴿ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
“Således (er deres belønning). Og Vi vil gifte dem med smukke (kvinder), som har
glansfulde øjne” (OQM. Al-Dukhan 44: 54)
Og Han sagde:

﴾  ﹶﻛﹶﺄ ْﻣﺜﹶﺎ ﹺﻝ ﺍﻟﻠﱡ ْﺆﻟﹸ ﹺﺆ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻜﻨُﻮ ِﻥ.ﲔ
ٌ ﴿ َﻭﺣُﻮ ٌﺭ ِﻋ
“Og smukke (kvinder) med glansfulde øjne, som indfattede perler”
(OQM. Al-Waqi’ah 56: 22-23)
Og Han (swt) sagde ligeledes:

﴾  ُﻋ ُﺮﺑًﺎ ﹶﺃْﺗﺮَﺍﺑًﺎ.ﺠ َﻌ ﹾﻠﻨَﺎ ُﻫﻦﱠ ﹶﺃْﺑﻜﹶﺎﺭًﺍ
َ  ﹶﻓ.ﺸ ﹾﺄﻧَﺎ ُﻫﻦﱠ ﺇﹺﻧﺸَﺎ ًﺀ
َ ﴿ ﹺﺇﻧﱠﺎ ﺃﹶﻧ
“ Vi har sandelig skabt dem med en (ny) skabelse. Og gjort dem til jomfruer.
Elskende, jævnaldrende” (OQM. Al-Waqi’ah 56: 35-37)
Og Han sagde:

﴾ﲔ
﴿ َﻭ َﺯ ﱠﻭ ْﺟﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ﹺﺑﺤُﻮ ﹴﺭ ِﻋ ﹴ
“Og Vi giftede dem med smukke (hustruer), som har glansfulde øjne”
(OQM. Al-Tur 52: 20)
Og Han sagde også:
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.ﺲ ﹶﻗْﺒﹶﻠ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ ﺟَﺎ ﱞﻥ
ٌ ﻑ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﻄ ِﻤﹾﺜ ُﻬ ﱠﻦ ﹺﺇْﻧ
ِ ﺻﺮَﺍﺕُ ﺍﻟﻄﱠ ْﺮ
ِ ﴿ ﻓِﻴ ﹺﻬ ﱠﻦ ﻗﹶﺎ
﴾  ﹶﻛﹶﺄﻧﱠ ُﻬﻦﱠ ﺍﹾﻟﻴَﺎﻗﹸﻮﺕُ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮﺟَﺎﻥﹸ.ﻱ ﺁ ﹶﻻ ِﺀ َﺭﱢﺑ ﹸﻜﻤَﺎ ُﺗ ﹶﻜ ﱢﺬﺑَﺎ ِﻥ
ﹶﻓﹺﺒﹶﺄ ﱢ
“I dem vil der (også) være (jomfruer) med tilbageholdte blikke. Hverken et
menneske eller en jinn har berørt dem før dem. Hvilken af jeres Herres velgerninger
vil I da benægte. Som om de er rubiner og koraller”
(OQM. Al-Rahman 55: 56-58)
• Tjenestefolk; Allahs (swt) tale:

﴾َ ﺨﻠﱠﺪُﻭﻥ
َ ُﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﻭﹾﻟﺪَﺍ ﹲﻥ ﻣ
ُ ﴿ َﻳﻄﹸﻮ
“Evige ynglinge vil vandre omkring dem (for at opvarte dem)”
(OQM. Al-Waqi’ah 56: 17)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﺴْﺒَﺘﻬُ ْﻢ ﹸﻟ ْﺆﹸﻟﺆًﺍ ﻣَﻨﺜﹸﻮﺭًﺍ
ِ  ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺭﹶﺃْﻳَﺘﻬُ ْﻢ َﺣ.ﺨﱠﻠﺪُﻭ ﹶﻥ
َ ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﻭﹾﻟﺪَﺍ ﹲﻥ ُﻣ
ُ ﴿ َﻭَﻳﻄﹸﻮ
“Og evige ynglinge vil kredse om dem (dér). Når du ser dem, vil du mene, de er
spredte perler” (OQM. Al-Insan 76: 19)
• Møbler (og køkkentøj); Allahs (swt) tale:

﴾ﲔ
َ ﴿ ﹺﺇ ْﺧﻮَﺍﻧًﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺳُﺮُ ﹴﺭ ُﻣَﺘﻘﹶﺎﹺﺑِﻠ
“(Siddende) på troner, over for hinanden” (OQM. Al-Hijr 15: 47)
Ligeledes sagde Han (swt):

﴾ﺏ
ﺐ َﻭﹶﺃ ﹾﻛﻮَﺍ ﹴ
ﻑ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫ َﻫ ﹴ
ٍ ﺼﺤَﺎ
ِ ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹺﺑ
ُ ﴿ ُﻳﻄﹶﺎ
“Blandt dem skal guldfade og bægre gå på omgang”
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(OQM. Al-Zukhruf 73: 71)
Og Han sagde:

﴾ ﻚ ﻳَﻨ ﹸﻈﺮُﻭ ﹶﻥ
ِ ﴿ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ َﻷﺭَﺍِﺋ
“(Siddende) på (høje) sæder, skal de skue (alt)”
(OQM. Al-Mutaffifin 83:23)
Og Han (swt) sagde:

﴾ﲔ
ﺱ ِﻣ ْﻦ َﻣ ِﻌ ﹴ
ﺏ َﻭﹶﺃﺑَﺎﺭﹺﻳ َﻖ َﻭ ﹶﻛ ﹾﺄ ﹴ
﴿ ﹺﺑﹶﺄ ﹾﻛﻮَﺍ ﹴ
“Med bægre og krukker og en kop, (fyldt) fra en rindende kilde”
(OQM. Al-Waqi’ah 56: 18)
Han sagde også:

﴾ﻚ
ِ ﲔ ﻓِﻴﻬَﺎ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ َﻷﺭَﺍِﺋ
َ ﴿ ﻣُﱠﺘ ِﻜِﺌ
“Deri vil de læne sig tilbage på (høje) sæder” (OQM. Al-Insan 76: 13)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﺖ ﹶﻗﻮَﺍﺭﹺﻳ َﺮ
ْ ﺏ ﻛﹶﺎَﻧ
ﻀ ٍﺔ َﻭﹶﺃ ﹾﻛﻮَﺍ ﹴ
ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﺑﹺﺂﹺﻧَﻴ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ ِﻓ ﱠ
ُ ﴿ َﻭُﻳﻄﹶﺎ
“Og drikkekar af sølv vil gå rundt mellem dem og pokaler (som krystal)”
(OQM. Al-Insan 76: 15)
Og Han sagde:

﴾ﲔ
َ ﲔ َﻋﹶﻠْﻴﻬَﺎ ُﻣَﺘﻘﹶﺎﹺﺑِﻠ
َ  ﻣُﱠﺘ ِﻜِﺌ.﴿ َﻋﻠﹶﻰ ﺳُﺮُ ﹴﺭ َﻣ ْﻮﺿُﻮَﻧ ٍﺔ
“(Siddende) på troner vævet (med guld). De vil læne sig tilbage på dem over for
hinanden” (OQM. Al-Waqi’ah 56: 15-16)
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Og Han (swt) sagde:

﴾ ﺵ َﻣ ْﺮﻓﹸﻮ َﻋ ٍﺔ
﴿ َﻭﻓﹸﺮُ ﹴ
“Og ophøjede puder (sammen med deres hustruer)”
(OQM. Al-Waqi’ah 56: 34)
Han sagde også:

﴾  َﻭ َﺯﺭَﺍﹺﺑ ﱡﻲ َﻣْﺒﺜﹸﻮﹶﺛ ﹲﺔ. ﺼﻔﹸﻮﹶﻓ ﹲﺔ
ْ  َﻭَﻧﻤَﺎ ﹺﺭﻕُ َﻣ. ﺏ َﻣ ْﻮﺿُﻮ َﻋ ﹲﺔ
ٌ  َﻭﹶﺃ ﹾﻛﻮَﺍ. ﴿ ﻓِﻴﻬَﺎ ُﺳ ُﺮ ٌﺭ َﻣ ْﺮﻓﹸﻮ َﻋ ﹲﺔ
“Deri er der ophøjede troner. Og bægre stillet frem (til dem). Og puder på rad. Og
udbredte tæpper” (OQM. Al-Ghashiyah 88: 13-16)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﺼﻔﹸﻮﹶﻓ ٍﺔ
ْ ﲔ َﻋﻠﹶﻰ ﺳُﺮُ ﹴﺭ َﻣ
َ ﴿ ﻣُﱠﺘ ِﻜِﺌ
“De vil læne sig tilbage på troner, stillet i rækker” (OQM. Al-Tur 52: 20)
Og Han (swt) sagde:

﴾ﻕ
ﺵ َﺑﻄﹶﺎِﺋُﻨﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹺﺇ ْﺳَﺘْﺒ َﺮ ﹴ
ﲔ َﻋﻠﹶﻰ ﻓﹸﺮُ ﹴ
َ ﴿ ﻣُﱠﺘ ِﻜِﺌ
“De vil læne sig tilbage på puder, hvis indre er af brokade”
(OQM. Al-Rahman 55: 54)
• Tempereret klima; Allahs (swt) tale:

﴾ ﻼﹸﻟﻬَﺎ
 َﻭﺩَﺍﹺﻧَﻴ ﹰﺔ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻇ ﹶ.﴿ ﹶﻻ َﻳ َﺮ ْﻭ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬَﺎ َﺷ ْﻤﺴًﺎ َﻭ ﹶﻻ َﺯ ْﻣ َﻬﺮﹺﻳﺮًﺍ
“Deri vil de ikke mærke (stærk) sol eller isnende kulde. Og dens (træ)skygger vil
være lave over dem” (OQM. Al-Insan 76: 13-14)
• Alt, hvad sjælene begærer; Allahs (swt) tale:
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﴾  َﻭﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ،ُﺲ َﻭَﺗﹶﻠﺬﱡ ﺍ َﻷ ْﻋﻴُﻦ
ُ ﺸَﺘﻬﹺﻴ ِﻪ ﺍﻷَﻧ ﹸﻔ
ْ ﴿ َﻭﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ َﺗ
“Og i den skal der være alt det, som sjælene måtte begære og øjnene vederkvæge sig
ved. I skal forblive deri (for evigt)” (OQM. Al-Zukhruf 43: 71)
Og Han sagde også:

﴾ ﺸَﺘﻬُﻮ ﹶﻥ
ْ ﺤ ﹺﻢ ﹶﻃْﻴ ﹴﺮ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳ
ْ ﴿ َﻭﹶﻟ
“Og kød af fugle, som de begærer (det)” (OQM. Al-Waqi’ah 56: 21)
Og Han sagde:

﴾ ﺴ ﹸﻜ ْﻢ
ُ ﺸَﺘﻬﹺﻲ ﺃﹶﻧ ﹸﻔ
ْ ﴿ َﻭﹶﻟﻜﹸ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﻣَﺎ َﺗ
“Deri vil I have alt, hvad jeres sjæle begærer” (OQM. Fussilat 41: 31)
Ligeledes sagde Han (swt):

.ﻚ َﻋْﻨﻬَﺎ ُﻣْﺒ َﻌﺪُﻭ ﹶﻥ
َ ﺴﻨَﻰ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
ْﺤ
ُ ﺖ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ِﻣﻨﱠﺎ ﺍﹾﻟ
ْ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺳَﺒ ﹶﻘ
﴾ ﺴ ُﻬ ْﻢ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ
ُ ﺖ ﺃﹶﻧ ﹸﻔ
ْ  َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ﻣَﺎ ﺍ ْﺷَﺘ َﻬ،ﺴﻬَﺎ
َ ﺴ َﻤﻌُﻮ ﹶﻥ َﺣﺴِﻴ
ْ ﹶﻻ َﻳ
“De, til hvem (løftet om) den gode (belønning) allerede er gået forud, vil være fjernet
langt fra det (helvede). De vil ikke høre den ringeste lyd fra det, og de vil forblive (for
evigt) i det, som deres sjæle begærer” (OQM. Al-Anbiya’ 21: 101-2)
Af det, som Allah beskyttede Paradisets beboere mod og holdt væk fra
dem, er følgende:
• Nag; i Hans (swt) tale:

﴾ ﺻﺪُﻭ ﹺﺭ ِﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ِﻏ ﱟﻞ
ُ ﴿ َﻭَﻧ َﺰ ْﻋﻨَﺎ ﻣَﺎ ﻓِﻲ
“Og Vi vil fjerne, hvad der er i deres hjerter af nag”
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(OQM. Al-Hijr 15: 47)
• Udmattelse; i Hans (swt) tale:

﴾ﺐ
ٌ ﺼ
َ ﺴﻬُ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ َﻧ
﴿ ﹶﻻ َﻳ َﻤ ﱡ
“Der skal dér ikke berøre dem udmattelse” (OQM. Al-Hijr 15: 48)
• Frygt og sorg; i Hans (swt) tale:

﴾ ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶﻥ
ْ ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ َﻭ ﹶﻻ ﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ َﺗ
ٌ ﴿ ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ﹶﻻ َﺧ ْﻮ
“O Mine tjenere, i dag skal der ikke være nogen frygt hos jer, I skal heller ikke
sørge” (OQM. Al-Zukhruf 43: 68)
Og Paradisets nydelse varer for evigt og hører ikke op, og dets beboere
drives ikke ud fra den. Blandt beviserne herpå er Hans (swt) tale:

﴾ﲔ
َ ﺨ َﺮ ﹺﺟ
ْ ُ﴿ َﻭﻣَﺎ ُﻫ ْﻢ ِﻣْﻨﻬَﺎ ﹺﺑﻤ
“Og de skal heller ikke drives ud derfra” (OQM. Al-Hijr 15: 48)

﴾ ﴿ َﻭﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ
“I skal forblive deri (for evigt)” (OQM. Al-Zukhruf 43: 71)

﴾ ﺠﺤِﻴ ﹺﻢ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭ َﻭﻗﹶﺎ ُﻫ ْﻢ َﻋﺬﹶﺍ،ﺕ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮَﺗ ﹶﺔ ﺍﻷُﻭﻟﹶﻰ
َ ﴿ ﹶﻻ َﻳﺬﹸﻭﻗﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻴﻬَﺎ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ
“Der vil de ikke smage nogen død undtagen den første. Og Han vil redde dem fra
helvedets straf” (OQM. Al-Dukhan 44: 56)

﴾ ﺴ ُﻬ ْﻢ ﺧَﺎِﻟﺪُﻭ ﹶﻥ
ُ ﺖ ﺃﹶﻧ ﹸﻔ
ْ ﴿ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ ﻣَﺎ ﺍ ْﺷَﺘ َﻬ
“Og de vil (for evigt) forblive i det, som deres sjæle begærer”
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(OQM. Al-Anbiya’ 21: 102)
Dette er Paradiset, så skynd jer til det:

ﺿﻬَﺎ
ُ  َﻭ َﺟﱠﻨ ٍﺔ َﻋ ْﺮ،﴿ َﻭﺳَﺎ ﹺﺭﻋُﻮﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﻣ ْﻐ ِﻔ َﺮ ٍﺓ ِﻣ ْﻦ َﺭﱢﺑ ﹸﻜ ْﻢ
﴾ﲔ
َ ﺕ ِﻟ ﹾﻠﻤُﱠﺘ ِﻘ
ْ  ﹸﺃ ِﻋ ﱠﺪ،ُﺕ ﻭَﺍ َﻷ ْﺭﺽ
ُ ﺴﻤَﺎﻭَﺍ
ﺍﻟ ﱠ
“Og skynd jer for at opnå tilgivelse fra jeres Herre og et Paradis, hvis vidde er (som)
himlene og jorden, beredt for de gudfrygtige” (OQM. Aal ‘Imran 3: 133)
I skal ligeledes kappes om de gode gerninger for at opnå det:

.ﺕ ﹺﺑ ﹸﻜ ْﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﺟﻤِﻴﻌًﺎ
ِ  ﹶﺃْﻳ َﻦ ﻣَﺎ َﺗﻜﹸﻮﻧُﻮﺍ َﻳ ﹾﺄ،ﺕ
ِ ﺨْﻴﺮَﺍ
َ ﴿ ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘﹺﺒﻘﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ
﴾ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﻛﻞﱢ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻗﺪِﻳ ٌﺮ
“I skal derfor kappes om gode gerninger. Hvor I end er, så vil Allah bringe jer alle
sammen, thi Allah har magt over alle ting” (OQM. Al-Baqarah 2: 148)
Derved vil Allah (swt) give jer sejr i verden, og i det Yderste liv vil I
være i de allerhøjeste stadier sammen med dem, til hvem Allah har
skænket Sin nåde:

ﲔ
َ ﺼﺪﱢﻳ ِﻘ
ﲔ ﻭَﺍﻟ ﱢ
َ ﻚ َﻣ َﻊ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﺃْﻧ َﻌ َﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ
َ ﴿ َﻭ َﻣ ْﻦ ُﻳ ِﻄ ْﻊ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹶﻝ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
﴾ ﻚ َﺭﻓِﻴﻘﹰﺎ
َ  َﻭ َﺣﺴُ َﻦ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ،ﲔ
َ ﺤ
ِ ﺸ َﻬﺪَﺍ ِﺀ ﻭَﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ
ﻭَﺍﻟ ﱡ
“Og den, der adlyder Allah og Sendebudet – sådanne skal være blandt dem, Allah
har skænket Sin nåde, nemlig: Profeterne, og de sanddru og martyrerne og de
retskafne – og disse er de bedste fæller” (OQM. Al-Nisa’ 4: 69)
Og hvem er mere værdige end da’wah-bærerne til at kappes om de gode
gerninger og skynde sig for at opnå tilgivelse og Paradiset og et større
velbehag fra Allah?
Og de gode gerninger, som Allah befalede os at kappes om, tage
initiativ til samt skynde os til består af flere typer, herunder:
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• Fard ’Ain (dvs. individuel forpligtelse) såsom de obligatoriske salah,
obligatorisk zakah, fasten i Ramadan, Islams hajj(rejse), at tilegne sig fiqh
om det, mennesket har brug for i sit liv, defensiv jihad, jihad ifald
khalifah’en indkalder vedkommende, at træde ind i lydigheds-bai’a, den
obligatoriske forsørgelse og stræben herefter, vedligeholdelsen af
forholdet til mihram-slægtskabsbåndet, at holde sig til fællesskabet mv.
• Fard Kifaya (dvs. kollektiv forpligtelse) såsom etableringen af en
gruppe, som kalder til det gode, påbyder ma’ruf og forbyder munkar,
offensiv jihad, kontraherings-bai’a, at søge viden, grænsevagt mv.
Begge af disse typer forpligtelser er de bedste man nærmer sig Allah
(swt) med. Tjeneren opnår ikke Allahs velbehag uden udførelsen af
disse forpligtelser. Beviset herpå er hadith’en, berettet af al-Tabarani i ’alKabir’ (hadith-samling) via Abu Umama, som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 ﺍﺑْﻦ ﺁﺩَﻡ ﹶﻟ ْﻦ ﺗُ ْﺪ ﹺﺭ َﻙ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ ﹺﺇ ﹶﻻ ﹺﺑﹶﺄﺩَﺍ ِﺀ ﻣَﺎ،ِﺎ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﺑَﺎ َﺭ َﺯﻧﹺﻲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻌﺪَﺍ َﻭﺓ َﻣ ْﻦ ﹶﺃﻫَﺎ ﹶﻥ ﻟِﻲ َﻭِﻟﻴ:»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.«...ﻚ
َ ﺿﺘُﻪُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
ْ ﺍ ﹾﻓَﺘ َﺮ
“Allah, Den Ophøjede, sagde: Den, der nedværdiger en af Mine
awliya’ (allierede), har erklæret Mig fjendskab. O du Adams barn,
du vil ikke opnå, hvad Jeg har, undtagen gennem udførelsen af
det, Jeg pålagde dig (som fard)”.
• Mandub; når tjeneren udfører det, som Allah har pålagt ham (som
fard), og følger disse med mandub-handlinger, og tilnærmer sig Allah
med nafila (dvs. frivillige) gerninger, vil Allah nærme sig - og elske ham.
I førnævnte hadith, der er berettet af al-Tabarani i ’al-Kabir’ (hadithsamling) via Abu Umama, står der:
،ِ َﻭِﻟﺴَﺎَﻧ ُﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﻨ ِﻄﻖُ ﹺﺑﻪ،ِ ﹶﻓﹶﺄﻛﹸﻮﻥ ﹶﻗ ﹾﻠَﺒﻪُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﻌ ِﻘﻞﹸ ﹺﺑﻪ،ُ َﻭ ﹶﻻ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ َﻋ ْﺒﺪِﻱ َﻳَﺘ ﹶﻘ ﱠﺮﺏُ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ﺑﹺﺎﻟﱠﻨﻮَﺍ ِﻓ ﹺﻞ َﺣﺘﱠﻰ ﺃﹸ ِﺣﱠﺒﻪ...»
ﺐ ِﻋﺒَﺎﺩَﺓ
 َﻭﹶﺃ َﺣ ﱡ،ُﺼ ْﺮُﺗﻪ
َ ﺼ َﺮﻧﹺﻲ َﻧ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻨ،ُ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳﹶﺄﹶﻟﻨﹺﻲ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻄ ْﻴُﺘﻪ،ُ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﺩﻋَﺎﻧﹺﻲ ﹶﺃ َﺟ ْﺒُﺘﻪ،ِﺼﺮُ ﹺﺑﻪ
ِ ﺼ َﺮﻩُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳُ ْﺒ
َ َﻭَﺑ
.«َﻋ ْﺒﺪِﻱ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ﺍﹾﻟﱠﻨﺼِﻴﺤَﺔ
“… Og Min tjener bliver ved med at nærme sig Mig gennem
nafila-gerninger, indtil Jeg elsker ham. (I så fald) vil Jeg være
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hans hjerte, som han begriber med, hans tunge, som han udtaler
sig med, og hans syn, som han ser med. Hvis han bønfalder Mig,
vil Jeg bønhøre ham, og hvis han beder Mig (om noget), vil Jeg
give ham (det), og hvis han beder Mig om hjælp, vil jeg lade ham
sejre. Og den mest elskede af Min tjeners ’ibada (tilbedelsesform)
for Mig er nasiha (råd)”. Og al-Bukhari berettede via Anas (ra), at
Profeten (saaws) berettede følgende fra sin Herre, den Stærke, den
Almægtige:
 َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺗَﺎﻧﹺﻲ َﻳ ْﻤﺸِﻲ،ﺏ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﺫﺭَﺍﻋًﺎ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮْﺑﺖُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺑَﺎﻋًﺎ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮ،ﺏ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ ِﺷ ْﺒﺮًﺍ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮْﺑﺖُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ِﺫﺭَﺍﻋًﺎ
َ »ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺮ
.«ﹶﺃَﺗ ْﻴﺘُﻪُ َﻫ ْﺮ َﻭﹶﻟ ﹰﺔ
“Og hvis han nærmer sig Mig et håndspænd, vil Jeg nærme Mig
ham et armspænd. Og hvis han nærmer sig Mig et armspænd, vil
Jeg nærme Mig ham to udstrakte armspænd. Og hvis han
kommer til Mig gående, vil Jeg komme til ham løbende”. Blandt
disse mandub- og nafila-gerninger, er der følgende:
Wudu’ (dvs. vask) for enhver salah, og siwak (dvs. tandbørste)
ved enhver wudu’: Grundet det Ahmad berettede med en god
beretningskæde via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺴﻮَﺍ ٍﻙ
ِ  َﻭ َﻣ َﻊ ﹸﻛ ﱢﻞ ُﻭﺿُﻮ ٍﺀ ﹺﺑ،ٍﺻﻠﹶﺎ ٍﺓ ﹺﺑﻮُﺿُﻮﺀ
َ »ﹶﻟ ْﻮﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ُﺷ ﱠﻖ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﺃ ﱠﻣﺘِﻲ ﹶﻟﹶﺄ َﻣ ْﺮﺗُﻬُ ْﻢ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹸﻛ ﱢﻞ
“Havde det ikke været for ikke at anstrenge min ummah, ville jeg
have befalet dem en wudu’ ved enhver salah, og (anvendelsen af)
siwak med enhver wudu’” I en anden beretning, om hvilken der er
enighed, stod der:
.«ﺻﻠﹶﺎ ٍﺓ
َ ﺴﻮَﺍ ِﻙ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹸﻛ ﱢﻞ
»ﹶﻟ ْﻮﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ُﺷ ﱠﻖ َﻋﻠﹶﻰ ﹸﺃ ﱠﻣﺘِﻲ ﹶﻟﹶﺄ َﻣ ْﺮﺗُﻬُ ْﻢ ﺑﹺﺎﻟ ﱢ
“Havde det ikke været for ikke at anstrenge min ummah, ville jeg
have befalet dem siwak ved enhver salah”.
At bede to rak’a’er efter afvaskning: Grundet hadith’en, som der er
enighed om, og som er berettet via Abu Huraira, hvori der stod, at
Allahs Sendebud (saaws) sagde til Bilal:
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 ﻣَﺎ:ﺠﱠﻨ ِﺔ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﻱ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ﻚ َﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪ ﱠ
َ ﻑ َﻧ ْﻌ ﹶﻠ ْﻴ
 ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ َﺳ ِﻤ ْﻌﺖُ َﺩ ﱠ،»ﻳَﺎ ﹺﺑﻠﹶﺎ ﹸﻝ َﺣ ﱢﺪﹾﺛﻨﹺﻲ ﹺﺑﹶﺄ ْﺭﺟَﻰ َﻋ َﻤ ﹴﻞ َﻋ ِﻤ ﹾﻠَﺘﻪُ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ
ﻚ ﺍﻟ ﱡﻄﻬُﻮ ﹺﺭ ﻣَﺎ
َ ﺻ ﱠﻠ ْﻴﺖُ ﹺﺑ ﹶﺬِﻟ
َ  ﻓِﻲ ﺳَﺎ َﻋ ِﺔ ﹶﻟ ْﻴ ﹴﻞ ﹶﺃ ْﻭ َﻧﻬَﺎ ﹴﺭ ﹺﺇﻟﱠﺎ،َﻋ ِﻤ ﹾﻠﺖُ َﻋ َﻤﻠﹰﺎ ﹶﺃ ْﺭﺟَﻰ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃﻧﱢﻲ ﹶﻟ ْﻢ ﹶﺃَﺗ ﹶﻄ ﱠﻬ ْﺮ ﹶﻃﻬُﻮﺭًﺍ
.«ﺻ ﱢﻠ َﻲ
َ ﺐ ﻟِﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺃﹸ
َ ﻛﹸِﺘ
“O Bilal, fortæl mig om den handling, som du med mest
forhåbning (om belønning) har foretaget i Islam, da jeg kunne
høre lyden af dit fodtøj foran mig i Paradiset? Han sagde: Jeg har
ikke foretaget en handling, hvor jeg har været mere
forhåbningsfuld (om belønning) end den, hvor jeg, hver gang jeg
afvaskede mig, om natten eller dagen, så udførte jeg med den
(samme) afvaskning så meget salah som der er foreskrevet for
mig at bede bede”.
Adhan (kald til bøn), den forreste række, og at komme tidligt til
salah: Grundet hadith’en, som der er enighed om, via Abu Huraira, som
sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 َﻭﹶﻟ ْﻮ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ،ﺴَﺘ ﹺﻬﻤُﻮﺍ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﻟﹶﺎ ْﺳَﺘ َﻬﻤُﻮﺍ
ْ ﺠﺪُﻭﺍ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ
 ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹺ،ﻒ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﱠﻭ ﹺﻝ
ﺼ ﱢ
ﺱ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﱢﻨﺪَﺍ ِﺀ ﻭَﺍﻟ ﱠ
ُ »ﹶﻟ ْﻮ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢُ ﺍﻟﻨﱠﺎ
.«ﺢ ﹶﻟﹶﺄَﺗ ْﻮ ُﻫﻤَﺎ َﻭﹶﻟ ْﻮ َﺣ ْﺒﻮًﺍ
ﺼ ْﺒ ﹺ
 َﻭﹶﻟ ْﻮ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻌَﺘ َﻤ ِﺔ ﻭَﺍﻟ ﱡ،ﲑ ﻟﹶﺎ ْﺳَﺘَﺒﻘﹸﻮﺍ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ
ﺠﹺ
ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﱠﺘ ْﻬ ﹺ
“Hvis folk vidste, hvad der er i opråbet (til salah) og den forreste
række (i fælles bøn), og så ikke kunne finde en anden måde end
at trække lod herom, så ville de sikkert trække lod. Og Hvis de
vidste, hvad der er (af belønning) i at komme tidligt (til fælles
zuhr-bøn), så ville de kappes herom. Og hvis de vidste, hvad der
er (af belønning) i mørket(s bøn, ’isha) og morgen (-bønnen,
fajr), så vil de komme (til disse fælles bøn), selv hvis de skulle
kravle”. Og grundet hadith’en via al-Bara’ hos Ahmad og al-Nasai’i med
en beretningskæde, om hvilken al-Mundhiri sagde: Den er hasan og god.
I hadith’en stod der, at Profeten (saaws) sagde:
ﺼ ﱢﺪﻗﹸﻪُ َﻣ ْﻦ َﺳ ِﻤ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ
َ ُ َﻭﻳ،ﺻ ْﻮِﺗ ِﻪ
َ  ﻭَﺍﹾﻟﻤُ َﺆ ﱢﺫﻥﹸ ﻳُ ْﻐ ﹶﻔﺮُ ﹶﻟﻪُ ﹺﺑ َﻤ ﱢﺪ،ﻒ ﺍﹾﻟﻤُ ﹶﻘ ﱠﺪ ﹺﻡ
ﺼ ﱢ
ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭ َﻣﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜَﺘﻪُ ُﻳ
.«ُﺻﻠﱠﻰ َﻣ َﻌﻪ
َ  َﻭﹶﻟﻪُ ِﻣ ﹾﺜﻞﹸ ﹶﺃ ْﺟ ﹺﺮ َﻣ ْﻦ،ﺲ
ﺐ َﻭﻳَﺎﹺﺑ ﹴ
َﺭ ﹾﻃ ﹴ
“Allah og Hans engle sender velsignelser over den forreste række,
og mu’adhin (som kalder til salah) får tilgivet så vidt som hans

168

stemme rækker, og enhver, der hører ham af levende eller ikkelevende (skabninger), vil anerkende hvad han siger, og han får
den samme belønning som dem, der beder med ham (får)”.
Besvarelse af mu’adhin: Grundet hadith’en, som der er enighed om,
via Abu Sa’id al-Khudari, som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«»ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌُﺘ ْﻢ ﺍﹾﻟﻤُ َﺆ ﱢﺫ ﹶﻥ ﹶﻓﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﻣَﺎ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
“Hvis I hører mu’adhin, så sig det samme som han siger”. I en
anden beretning hos Muslim via ’Abdullah bin ’Amru bin al-’Ass, står
der, at han hørte Profeten (saaws) sige:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹺﺑﻬَﺎ
َ ﺻﻠﹶﺎ ﹰﺓ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﻣ ْﻦ،ﺻﻠﱡﻮﺍ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ
َ  ﹸﺛ ﱠﻢ،»ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺳ ِﻤ ْﻌُﺘ ْﻢ ﺍﹾﻟﻤُ َﺆ ﱢﺫ ﹶﻥ ﹶﻓﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﻣَﺎ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
 َﻭﹶﺃ ْﺭﺟُﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﻛﹸﻮ ﹶﻥ،ﺠﱠﻨ ِﺔ ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻨَﺒﻐِﻲ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻟ َﻌ ْﺒ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻬَﺎ َﻣ ْﻨ ﹺﺰﹶﻟﺔﹲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ، ﹸﺛ ﱠﻢ َﺳﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻟِﻲ ﺍﹾﻟ َﻮﺳِﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ،ﺸﺮًﺍ
ْ َﻋ
.«ﺸﻔﹶﺎ َﻋﺔﹸ
ﺖ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟ ﱠ
ْ  ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﻟِﻲ ﺍﹾﻟ َﻮﺳِﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ َﺣ ﱠﻠ،ﹶﺃﻧَﺎ ﻫُ َﻮ
“Hvis I hører mu’adhin, så sig det samme som han siger.
Derefter skal I sende mig en velsignelse, thi den, der sender mig
en velsignelse, vil Allah dermed velsigne tifold. Bed dernæst Allah
om, at jeg får al-wasila, som er en status i Paradiset, som kun
tildeles én af Allahs tjenere, og jeg håber, at det bliver mig. Og
den, der beder om al-wasila for mig, vil med rette få tildelt (min)
forbøn”. I hadith’en, som er berettet af al-Bukhari via Jabir, står der, at
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺤ ﱠﻤﺪًﺍ ﺍﹾﻟ َﻮﺳِﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ
َ ﺕ ُﻣ
ِ  ﺁ،ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺋ َﻤ ِﺔ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﺏ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮ ِﺓ ﺍﻟﺘﱠﺎ ﱠﻣ ِﺔ
ﺴ َﻤﻊُ ﺍﻟﱢﻨﺪَﺍ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﺭ ﱠ
ْ ﲔ َﻳ
َ » َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﺣ
.«ﺖ ﹶﻟﻪُ َﺷﻔﹶﺎ َﻋﺘِﻲ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ْ  َﺣ ﱠﻠ،ُﺤﻤُﻮﺩًﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻭ َﻋ ْﺪَﺗﻪ
ْ  ﻭَﺍْﺑ َﻌ ﹾﺜ ُﻪ َﻣﻘﹶﺎﻣًﺎ َﻣ،ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻔﻀِﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ
“Den, der – når han hører opråbet (til salah) – siger: ’O Allah,
Herren af dette fulde kald, og den etablerede salah, giv
Muhammad al-wasila og nåden, og ophøj ham til en lovprist
status, som Du lovede ham’, vil (med rette) få tildelt min forbøn
på Opstandelsesdagen”. Og meningen med hans (saaws) tale: “Når
han hører opråbet” er ved dets afslutning.

Dua’ mellem adhan og iqama (kaldet til salahs-påbegyndelse):

Grundet hadith’en, som er berettet af Abu Dawud, al-Tirmidhi og al-
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Nasa’i samt af Ibn Khuzaima og Ibn Hibban i deres ’Sahih’ (hadithsamlinger), via Anas, hvori der stod, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«»ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ُﺀ َﺑ ْﻴ َﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄﺫﹶﺍ ِﻥ ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﻗﹶﺎ َﻣ ِﺔ ﻟﹶﺎ ُﻳ َﺮ ﱡﺩ
“Dua’ (som finder sted) mellem adhan og iqama, bliver ikke
tilbagevist”.
Opbygning af moskéer: Grundet hadith’en, som der er enighed om, og
som er berettet via ’Uthman (ra), hvori der stod, at da folk omtalte ham,
idet han byggede Allahs Sendebud (saaws)’s moské – sagde han: I er
gået for vidt, og jeg har hørt Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﺠﺪًﺍ َﻳ ْﺒَﺘﻐِﻲ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ ْﺟ َﻪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺑﻨَﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪُ َﺑﻴْﺘﹰﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ﺴﹺ
ْ » َﻣ ْﻦ َﺑﻨَﻰ َﻣ
“Den, der bygger en moské, med hvilken han søger Allahs
velbehag, til ham vil Allah bygge et hus i Paradiset”.
At gå til moskéerne for salah: Grundet Abu Hurairas hadith, som der
er enighed om, hvori han sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﻚ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﹺﺇﺫﹶﺍ
َ  َﻭ ﹶﺫِﻟ،ﺸﺮﹺﻳ َﻦ َﺩ َﺭ َﺟﺔﹰ
ْ ﺻﻠﹶﺎِﺗ ِﻪ ﻓِﻲ َﺑ ْﻴِﺘ ِﻪ َﻭﻓِﻲ ﺳُﻮ ِﻗ ِﻪ َﺧ ْﻤﺴًﺎ َﻭ ِﻋ
َ ﻀ ﱠﻌﻒُ َﻋﻠﹶﻰ
َ ُﺠﻤَﺎ َﻋ ِﺔ ﺗ
َ ﺻﻠﹶﺎ ﹸﺓ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹺﻞ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
َ »
ﺖ ﹶﻟﻪُ ﹺﺑﻬَﺎ
ْ ﺨﻂﹸ َﺧ ﹾﻄ َﻮ ﹰﺓ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺭُ ِﻓ َﻌ
ْ  ﹶﻟ ْﻢ َﻳ،ﺼﻠﹶﺎ ﹸﺓ
ﺨ ﹺﺮﺟُﻪُ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟ ﱠ
ْ ُﺠ ِﺪ ﻟﹶﺎ ﻳ
ﺴﹺ
ْ ﺝ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ  ﹸﺛ ﱠﻢ َﺧ َﺮ،ﺴ َﻦ ﺍﹾﻟ ُﻮﺿُﻮ َﺀ
َ ﺿﹶﺄ ﹶﻓﹶﺄ ْﺣ
َﺗ َﻮ ﱠ
،ﺻ ﱢﻞ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ  ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ:ﺼﻠﱠﺎ ُﻩ
َ ﺼﻠﱢﻲ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﻣَﺎ ﺩَﺍ َﻡ ﻓِﻲ ُﻣ
َ  ﹶﻟ ْﻢ َﺗ َﺰ ﹾﻝ ﺍﹾﻟ َﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜﺔﹸ ُﺗ،ﺻﻠﱠﻰ
َ  ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ،ﻂ َﻋ ْﻨﻪُ ﹺﺑﻬَﺎ َﺧﻄِﻴﹶﺌﺔﹲ
َﺩ َﺭ َﺟﺔﹲ َﻭ ُﺣ ﱠ
.«ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
ﺻﻠﹶﺎ ٍﺓ ﻣَﺎ ﺍْﻧَﺘ ﹶﻈ َﺮ ﺍﻟ ﱠ
َ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﻓِﻲ،ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﺍ ْﺭ َﺣ ْﻤ ُﻪ
“Mandens salah i fællesskabet (jama’a) vil dobles op med
femogtyve grader i forhold til hans salah i sit hjem og på sit
marked. Dette skyldes, at når han foretager wudu’, hvor han laver
wudu’ på bedste vis, og derefter går ud til salah, hvor han
udelukkende går ud for salah, så vil han for ethvert skridt han
tager ophøjes en grad og få frafaldet en synd. Og når han udfører
salah, vil englene blive ved med at sende ham velsignelse, så
længe han befinder sig i sin salah(-tilstand), (de vil sige): O Allah,
velsign ham, o Allah vær ham nådig. Og han vil fortsætte med at
være i salah, så længe han venter på salah.” Derudover er der
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hadith’en, som der er enighed om, og som er berettet via Abu Musa (ra),
som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺼ ﱢﻠَﻴﻬَﺎ َﻣ َﻊ
َ ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ
 ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﻨَﺘ ِﻈﺮُ ﺍﻟ ﱠ،ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﹶﺃْﺑ َﻌﺪُﻫُ ْﻢ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴﻬَﺎ َﻣ ْﻤﺸًﻰ ﹶﻓﹶﺄْﺑ َﻌﺪُﻫُ ْﻢ
ﺱ ﹶﺃ ْﺟﺮًﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻈ َﻢ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
.«ﺼﻠﱢﻴﻬَﺎ ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳﻨَﺎ ُﻡ
َ  ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻈﻢُ ﹶﺃ ْﺟﺮًﺍ ِﻣ ْﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ُﻳ،ﺍﹾﻟﹺﺈﻣَﺎ ﹺﻡ
“De blandt folk, som får den mægtigste belønning for salah, er
dem, der går længst for (at bede) den, dernæst dem, der (går)
næstlængst. Og den, der venter på salah for at bede den med
imamen, får mægtigere belønning end den, der beder den (alene),
og derpå sover”.

Nafila-salah i hjemmet: Grundet Ibn ’Umars hadith, som der er
enighed om, hvori der står, at Profeten (saaws) sagde:
.«ﺨﺬﹸﻭﻫَﺎ ﹸﻗﺒُﻮﺭًﺍ
ِ ﺻﻠﹶﺎِﺗ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﻟﹶﺎ َﺗﱠﺘ
َ »ﺍ ْﺟ َﻌﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ُﺑﻴُﻮِﺗ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ
“Lad noget af jeres salah (blive udført) i jeres hjem og forvandl
dem ikke til grave”. Og grundet hadith’en, som der er enighed om, og
som er berettet via Zaid bin Thabit (ra), hvori der stod, at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺻﻠﹶﺎ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ِﺀ ﻓِﻲ َﺑ ْﻴِﺘ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻜﺘُﻮَﺑ ﹶﺔ
َ ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ
ﻀ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺱ ﻓِﻲ ُﺑﻴُﻮِﺗ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﹶﺃ ﹾﻓ
ُ ﺼﻠﱡﻮﺍ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ  ﹶﻓ...»
“… Så udfør, o folk, salah i jeres hjem, da den bedste salah er
den, som man udfører i sit hjem undtagen den foreskrevne”.

Qiyam ul-Lail (Nat-salah): Grundet Allahs (swt) tale:

﴾﴿َﺗَﺘﺠَﺎﻓﹶﻰ ُﺟﻨُﻮُﺑ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤﻀَﺎ ﹺﺟ ﹺﻊ
“Deres (krops-)sider holder sig borte fra deres senge”
(OQM. Sajdah 32: 16)
Og Hans (swt) tale:

﴾ﺠﻌُﻮ ﹶﻥ
َ ﻼ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﻣَﺎ َﻳ ْﻬ
﴿ﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ ﹶﻗﻠِﻴ ﹰ
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“De plejede kun at sove lidt om natten” (OQM. Al-Zariyat 51: 17)
Og grundet hadith’en, som der er enighed om, og som er berettet via
Abu Huraira, hvori Allahs Sendebud (saws) sagde:
ﻚ ﹶﻟ ْﻴﻞﹲ ﹶﻃﻮﹺﻳﻞﹲ
َ  َﻋ ﹶﻠ ْﻴ:ﻀ ﹺﺮﺏُ ﹸﻛ ﱠﻞ ﻋُ ﹾﻘ َﺪ ٍﺓ
ْ  َﻳ،ﺙ ﻋُ ﹶﻘ ٍﺪ
ﺱ ﹶﺃ َﺣ ِﺪﻛﹸ ْﻢ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻫُ َﻮ ﻧَﺎ َﻡ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹶ
ﺸ ْﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎ ِﻓَﻴ ِﺔ َﺭﹾﺃ ﹺ
»َﻳ ْﻌ ِﻘﺪُ ﺍﻟ ﱠ
ُﺖ ﻋُ ﹶﻘﺪُﻩ
ْ ﺤ ﱠﻠ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍْﻧ
َ  ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ،ﺖ ُﻋ ﹾﻘ َﺪﺓﹲ
ْ ﺤ ﱠﻠ
َ ﺿﹶﺄ ﺍْﻧ
 ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ َﺗ َﻮ ﱠ،ﺖ ُﻋ ﹾﻘ َﺪﺓﹲ
ْ ﺤ ﱠﻠ
َ ﻆ ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﺍْﻧ
 ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﺍ ْﺳَﺘ ْﻴ ﹶﻘ ﹶ،ﻓﹶﺎ ْﺭ ﹸﻗ ْﺪ
.«ﺴﻠﹶﺎ ﹶﻥ
ْ ﺲ ﹶﻛ
ﺚ ﺍﻟﱠﻨ ﹾﻔ ﹺ
ﺢ َﺧﺒﹺﻴ ﹶ
َ ﺻَﺒ
ْ  َﻭﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ،ﺲ
ﺐ ﺍﻟﱠﻨ ﹾﻔ ﹺ
َ ﺢ َﻧﺸِﻴﻄﹰﺎ ﹶﻃﱢﻴ
َ ﺻَﺒ
ْ  ﹶﻓﹶﺄ،ﹸﻛ ﱡﻠﻬَﺎ
“Satan binder tre knuder bagest på hovedet af enhver af jer, når I
sover; Satan slår (følgende) på enhver knude: Du har en lang nat,
så sov dybt. Hvis man vågner op og ihukommer Allah (swt),
bliver en knude løst; og hvis man laver wudu’, vil en (anden)
knude blive løst; og hvis man udfører salah, vil alle ens knuder
blive løst, og om morgenen vil han vågne op energisk med en god
sjæl. Ellers vil han vågne op om morgenen med en ond sjæl og
doven”. Derudover er der hadith’en, som der enighed om, og som er
berettet via Ibn Mas’ud, som sagde: I Profeten (saaws)’s tilstedeværelse
blev der omtalt en mand, som sov natten igennem indtil han vågnede
op om morgenen, så sagde han (saaws):
.«ﺸ ْﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ﻓِﻲ ﺃﹸﺫﹸَﻧ ْﻴ ِﻪ ﹶﺃ ْﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻓِﻲ ﺃﹸﺫﹸﹺﻧ ِﻪ
»ﺫﹶﺍ َﻙ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﺑَﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠ
“Det er en mand, i hvis ører – eller han sagde ’i hans øre’ – Satan
har urineret”. Og det er ifølge Sunnah anbefalet at man afslutter sin
salah om natten med witr (dvs. ulige antal rak’a) grundet Ibn ’Umars
hadith, hvorom der er enighed, at Profeten (saaws) sagde:
.«ﺻﻠﹶﺎِﺗ ﹸﻜ ْﻢ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹺﻞ ﹺﻭْﺗﺮًﺍ
َ »ﺍ ْﺟ َﻌﻠﹸﻮﺍ ﺁ ِﺧ َﺮ
“Lad jeres sidste salah om natten være witr(-salah)”.
Fredagens afvaskning (ghusl): Grundet hadith’en, som der er enighed
om, og som er berettet via Ibn ’Umar, hvori der stod, at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺴ ﹾﻞ
ِ »ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺟَﺎ َﺀ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﺍﹾﻟﺠُﻤُ َﻌ ﹶﺔ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ْﻐَﺘ
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“Lad enhver af jer foretage afvaskning, når han kommer til
fredagen(s salah)”. Og grundet hadith’en via Salman al-Farisi (ra), som
sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﻕ َﺑ ْﻴ َﻦ
ْ ﺡ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ ُﻳ ﹶﻔ ﱢﺮ
َ  ﹸﺛ ﱠﻢ ﺭَﺍ،ﺐ
ﺲ ِﻣ ْﻦ ﻃِﻴ ﹴ
ﻉ ِﻣ ْﻦ ﻃﹸ ْﻬ ﹴﺮ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍ ﱠﺩ َﻫ َﻦ ﹶﺃ ْﻭ َﻣ ﱠ
َ ﺴ ﹶﻞ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟﺠُﻤُ َﻌ ِﺔ َﻭَﺗ ﹶﻄ ﱠﻬ َﺮ ﹺﺑﻤَﺎ ﺍ ْﺳَﺘﻄﹶﺎ
َ » َﻣ ْﻦ ﺍ ﹾﻏَﺘ
.«ﺖ ﻏﹸ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪُ ﻣَﺎ َﺑ ْﻴَﻨﻪُ َﻭَﺑ ْﻴ َﻦ ﺍﹾﻟﺠُﻤُ َﻌ ِﺔ ﺍﹾﻟﹸﺄ ْﺧﺮَﻯ
َ ﺼ
َ ﺝ ﺍﹾﻟﹺﺈﻣَﺎ ُﻡ ﹶﺃْﻧ
َ ﺐ ﹶﻟﻪُ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺧ َﺮ
َ ﺼﻠﱠﻰ ﻣَﺎ ﻛﹸِﺘ
َ ﺍﹾﺛَﻨ ْﻴ ﹺﻦ ﹶﻓ
“Den, der foretager afvaskning om fredagen og renser sig selv, så
godt han formår, og dernæst smører sig (med hårolie), eller tager
noget parfume på, hvorefter han går (ind i moskéen) uden at
skille to (der sidder) fra hinanden, og udfører så meget salah, som
det er foreskrevet ham at bede, samt lytter, når imamen kommer
ud, vil han få tilgivet, hvad der ligger mellem den (nuværende
fredag) og den foregående fredag”. Berettet af al-Bukhari.

Nafila-almisse: Grundet hadith’en, som der er enighed om, og som er
berettet via Abu Huraira, hvori han sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:

 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻳَﺘ ﹶﻘﱠﺒ ﹸﻠﻬَﺎ ﹺﺑَﻴﻤِﻴﹺﻨ ِﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ ُﻳ َﺮﺑﱢﻴﻬَﺎ- ﺐ
َ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻘَﺒﻞﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴ- ﺐ
ﺐ ﹶﻃﱢﻴ ﹴ
ﺴ ﹴ
ْ ﻕ ﹺﺑ َﻌ ْﺪ ﹺﻝ َﺗ ْﻤ َﺮ ٍﺓ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ
َ ﺼ ﱠﺪ
َ » َﻣ ْﻦ َﺗ
.«ﺠَﺒ ﹺﻞ
َ  ﹶﻛﻤَﺎ ُﻳ َﺮﺑﱢﻲ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﻓﻠﹸ ﱠﻮﻩُ َﺣﺘﱠﻰ َﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ،ِﻟﺼَﺎ ِﺣﹺﺒ ﹺﻬﺎ
“For den, der giver ud (som sadaqa), hvad der svarer til en daddel
fra en ærlig-indtjening – da Allah kun accepterer kun det ærligt
indtjente – vil Allah godtage det med Sin højre og pleje og forøge
det for dets indehaver, ligesom den ene af jer opdrætter sit føl,
indtil det bliver som bjerget”. Og hadith’en, som der er enighed om,
og som er berettet via ’Udai bin Hatim (ra), hvori han sagde: Jeg hørte
Allahs Sendebud (saaws) sige:
ُ َﻭَﻳ ْﻨﻈﹸﺮ، ﹶﻓَﻴ ْﻨﻈﹸﺮُ ﹶﺃْﻳ َﻤ َﻦ ِﻣ ْﻨﻪُ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﻳﺮَﻯ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﹶﻗ ﱠﺪ َﻡ،ﺲ َﺑ ْﻴَﻨﻪُ َﻭَﺑ ْﻴَﻨﻪُ ُﺗ ْﺮ ُﺟﻤَﺎﻥﹲ
َ  ﹶﻟ ْﻴ،»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ٍﺪ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺳﻴُ ﹶﻜ ﱢﻠﻤُﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
.«ﺸ ﱢﻖ َﺗ ْﻤ َﺮ ٍﺓ
ِ  َﻭَﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ َﺑ ْﻴ َﻦ َﻳ َﺪْﻳ ِﻪ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﻳﺮَﻯ ﹺﺇﱠﻟﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ ِﺗ ﹾﻠﻘﹶﺎ َﺀ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ ﻓﹶﺎﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹺﺑ،ﹶﺃ ْﺷﹶﺄ َﻡ ِﻣ ْﻨﻪُ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﻳﺮَﻯ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎ ﹶﻗ ﱠﺪ َﻡ
“Allah vil visselig tale til enhver af jer, hvor der ingen tolk vil være
mellem Ham og vedkommende; så vil han kigge til sin højre
(side) og kun se, hvad han foretog sig, og han vil kigge til sin
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venstre (side) og kun se, hvad han foretog sig, og så vil han kigge
foran sig og ikke se andet end ilden foran sit ansigt, så beskyt jer
mod ilden, selv med en halv daddel”. Derudover er der hadith’en,
som er berettet via Jabir af Abu Ya’la med en sahih beretningskæde,
som al-Hakim karakteriserede som sahih, og al-Dhahabi udtrykte
enighed med ham heri. Jabir berettede, at han hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige til Ka’b bin ’Ujra:
.«...ﺨﻄِﻴﹶﺌ ﹶﺔ ﹶﻛﻤَﺎ ﻳُ ﹾﻄ ِﻔﺊﹸ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ُﺀ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ
َ ﺼ َﺪ ﹶﻗﺔﹸ ﺗُ ﹾﻄ ِﻔﺊﹸ ﺍﹾﻟ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﺼ ْﻮ ُﻡ ُﺟﱠﻨﺔﹲ
ﺼﻠﹶﺎ ﹸﺓ ﹸﻗ ْﺮﺑَﺎﻥﹲ ﻭَﺍﻟ ﱠ
ﺠ َﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﱠ
ْ ُ»ﻳَﺎ ﹶﻛ ْﻌﺐُ ْﺑ َﻦ ﻋ
“O Ka’b bin ’Ujra, salah er en tilnærmelse (til Allah), og fasten er
et skjold, og almissen slukker synden, som vandet slukker ilden
…”. Og den bedste af almisserne er den hemmelige almisse grundet
hadith’en, som der er enighed om, og som er berettet via Abu Huraira
angående de syv, som Allah skygger med Sin skygge, hvoriblandt han
nævner:
.« َﺣﺘﱠﻰ ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻌ ﹶﻠ َﻢ ِﺷﻤَﺎﹸﻟ ُﻪ ﻣَﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔﻖُ َﻳﻤِﻴُﻨ ُﻪ،ﺼ َﺪ ﹶﻗ ٍﺔ ﹶﻓﹶﺄ ْﺧﻔﹶﺎﻫَﺎ
َ ﻕ ﹺﺑ
َ ﺼ ﱠﺪ
َ » َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺗ
“Og en mand som gav almisse ud i skjul således, at hans venstre
hånd ikke vidste, hvad hans højre hånd gav ud”. Og blandt de
bedste er almissen givet til slægtninge grundet hadith’en, som der er
enighed om, og som blev berettet via Zainab al-Thaqafiyya, hvori hun
sagde: … Da sagde Allahs Sendebud (saaws):
.«ﺼ َﺪ ﹶﻗ ِﺔ
»ﹶﻟﻬُ َﻤﺎ ﹶﺃ ْﺟﺮَﺍ ِﻥ ﹶﺃ ْﺟﺮُ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺮَﺍَﺑ ِﺔ َﻭﹶﺃ ْﺟﺮُ ﺍﻟ ﱠ
“De to får to belønninger, en belønning for slægtskabsbåndet og
en belønning for almissen”.
Lån: Grundet hadith’en berettet af Ibn Majah, Ibn Hibban og al-Baihaqi,
via ’Abdullah bin Mas’ud, hvor Profeten (saaws) sagde:
.«ﺼ َﺪ ﹶﻗِﺘﻬَﺎ َﻣ ﱠﺮ ﹰﺓ
َ ﺴ ِﻠﻤًﺎ ﹶﻗ ْﺮﺿًﺎ َﻣ ﱠﺮَﺗ ْﻴ ﹺﻦ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻛ
ْ ﺴ ِﻠ ﹴﻢ ﻳُ ﹾﻘ ﹺﺮﺽُ ُﻣ
ْ ُ»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻣ
“(Når) en muslim giver en (anden) muslim lån to gange, vil det
svare til en gangs sadaqa”.
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Henstand til den solvente og eftergivelsen af den insolvente:
Grundet hadith’en, som der er enighed om, og som er berettet via
Hudhaifa, hvori han sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
ُ ﻗِﻴ ﹶﻞ ﹶﻟﻪ،ُﺖ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻴ ﹴﺮ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﻫ ﹾﻞ َﻋ ِﻤ ﹾﻠ،ُﺾ ﺭُﻭ َﺣﻪ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃﺗَﺎ ُﻩ َﻣ ﹶﻠﻚٌ ِﻟَﻴ ﹾﻘﹺﺒ
ﺴ ﹺﺮ
ِ  َﻭﹶﺃَﺗﺠَﺎ َﻭﺯُ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ْﻌ، ﹶﻓﺄﹸْﻧ ِﻈﺮُ ﺍﹾﻟﻤُﻮ ِﺳ َﺮ،ﺱ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ
َ ﺖ ﹸﺃﺑَﺎﹺﻳﻊُ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ُ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢُ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻏ ْﻴ َﺮ ﹶﺃﻧﱢﻲ ﹸﻛ ْﻨ،ﺍْﻧ ﹸﻈ ْﺮ
.«ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﹶﻓﹶﺄ ْﺩ َﺧ ﹶﻠﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟ
“Englen kom til en mand fra folket før jer for at pågribe hans sjæl,
hvor(efter) han sagde til ham: Har du (nogen sinde) gjort noget
godt? Han svarede: Ved det ikke. Da blev der sagt til ham: Se (om
der er noget). Han sagde: Jeg husker ikke andet, end at jeg
plejede at handle med folk i verden, hvor jeg gav henstand til den
solvente og eftergav den insolvente, hvorfor Allah lod ham
indtræde Paradiset”. Abu Mas’ud sagde: Jeg hørte ham også sige det.
Bespisning: Grundet hadith’en, som der er enighed om, og som er
berettet via ’Abdullah bin ’Amru, hvori han sagde, at en mand spurgte
Allahs Sendebud (saaws) om, hvad af Islam er bedst? Han svarede:
.«ﻑ
ْ ﺖ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌ ﹺﺮ
َ ﺴﻠﹶﺎ َﻡ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺮ ﹾﻓ
»ﺗُ ﹾﻄ ِﻌﻢُ ﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ َﻡ َﻭَﺗ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ ﺍﻟ ﱠ
“At give mad og recitere hilsenen over for den, du kender og den,
du ikke kender”.
At give vand til ethvert levende væsen: Grundet hadith’en, som der er
enighed om, og som er berettet via Abu Huraira (ra), som sagde, at
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﻛ ﹾﻠﺐٌ َﻳ ﹾﻠ َﻬﺚﹸ،ﺝ
َ ﺏ ﹸﺛ ﱠﻢ َﺧ َﺮ
َ ﺸ ﹺﺮ
َ »َﺑ ْﻴَﻨﻤَﺎ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﻳ ْﻤﺸِﻲ ﹺﺑ ﹶﻄﺮﹺﻳ ﹴﻖ ﺍ ْﺷَﺘ ﱠﺪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻄﺶُ ﹶﻓ َﻮ َﺟ َﺪ ﹺﺑ ﹾﺌﺮًﺍ ﹶﻓَﻨ َﺰ ﹶﻝ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹶﻓ
 ﹶﻓَﻨ َﺰ ﹶﻝ،ﺶ ِﻣ ﹾﺜﻞﹸ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺑ ﹶﻠ ﹶﻎ ِﻣﱢﻨﻲ
ﺐ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻄ ﹺ
َ  ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ َﺑ ﹶﻠ ﹶﻎ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ،ﺶ
َﻳ ﹾﺄﻛﹸﻞﹸ ﺍﻟﱠﺜﺮَﻯ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻌ ﹶﻄ ﹺ
 َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﻟﻨَﺎ ﻓِﻲ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ.ُ ﹶﻓ َﻐ ﹶﻔ َﺮ ﹶﻟﻪ،ُﺸ ﹶﻜ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟﻪ
َ  ﹶﻓ،ﺐ
َ ﺴﻘﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﻠ
َ  ﹶﻓ،ﺴ ﹶﻜﻪُ ﹺﺑﻔِﻴ ِﻪ
َ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﹾﺌ َﺮ ﹶﻓ َﻤ ﹶﻠﹶﺄ ُﺧ ﱠﻔ ُﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺃ ْﻣ
.«ٌﺕ ﹶﻛﹺﺒ ٍﺪ َﺭ ﹾﻃَﺒ ٍﺔ ﹶﺃ ْﺟﺮ
ِ  ﻓِﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺫﹶﺍ، َﻧ َﻌ ْﻢ:ﺍﹾﻟَﺒﻬَﺎِﺋ ﹺﻢ ﹶﺃ ْﺟﺮًﺍ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
“Mens en mand kom gående ad en vej og led under heden, fandt
han en brønd. Han gik ned i den, drak og kom ud. Derimens var
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der en hund, der gispede og spiste våd jord af tørst. Manden
sagde (til sig selv): Denne hund lider lige så meget af tørst, som
jeg har lidt. Derefter gik han ned i brønden og fyldte sin sko med
vand, hvorefter han holdt skoen med sin mund, indtil han kom op
og vandede hunden, som takkede Allah for (mandens gerning),
hvorfor Allah tilgav manden. De sagde: O Allahs Sendebud: Får vi
belønning for dyr? Han sagde: I ethvert levende væsen er der en
belønning”.

Nafila-fasten: Det blev berettet via Abu Umama, som sagde:
، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﻣ ْﺮﻧﹺﻲ ﹺﺑ َﻌ َﻤ ﹴﻞ:ﺖ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ،ُﺼ ْﻮ ﹺﻡ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﻟﹶﺎ َﻋ ْﺪ ﹶﻝ ﹶﻟﻪ
ﻚ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
َ  َﻋ ﹶﻠ ْﻴ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺖ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﻣ ْﺮﻧﹺﻲ ﹺﺑ َﻌ َﻤ ﹴﻞ
ُ » ﹸﻗ ﹾﻠ
ﺼ ْﻮ ﹺﻡ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﻟﹶﺎ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ
ﻚ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
َ  َﻋ ﹶﻠ ْﻴ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﻣ ْﺮﻧﹺﻲ ﹺﺑ َﻌ َﻤ ﹴﻞ:ﺖ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ،ُﺼ ْﻮ ﹺﻡ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﻟﹶﺎ ِﻋ ْﺪ ﹶﻝ ﹶﻟﻪ
ﻚ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
َ  َﻋ ﹶﻠ ْﻴ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.«ُﹶﻟﻪ
“Jeg sagde: O Allahs Sendebud, befal mig en handling. Han
sagde: Hold dig til fasten, da intet svarer til den. Da sagde jeg: O
Allahs Sendebud, befal mig en handling. Han sagde: Hold dig til
fasten, da intet svarer til den. Jeg sagde: O Allahs Sendebud, befal
mig en handling. Da sagde han: Hold dig til fasten, da intet er
magen til den”. Berettet af al-Nasa’i, Ibn Khuzaima i sin ’Sahih’
(hadith-samling), og af al-Hakim, der karakteriserede den som sahih,
hvor al-Dhahabi udtrykte enighed med ham heri. Dette gælder folk i
almindelighed og forkæmpere for Allahs sag (fi-sabil-Allah) i
særdeleshed, idet de blev omtalt i hadith’en, som der er enighed om, og
som blev berettet via Abu Sa’id, hvori han sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﲔ َﺧﺮﹺﻳﻔﹰﺎ
َ ﻚ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ َﻭ ْﺟ َﻬﻪُ َﻋ ﹺﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﺳ ْﺒ ِﻌ
َ  ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺑَﺎ َﻋ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ﹶﺬِﻟ،»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺒ ٍﺪ َﻳﺼُﻮ ُﻡ َﻳ ْﻮﻣًﺎ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
“For enhver tjener, der faster en dag for Allahs skyld (fi-sabiliAllah), Den Ophøjede, vil Allah med denne dag fjerne hans ansigt
fra ilden i halvfjerds efterår”. Ydermere er det mandub at faste seks
dage af Shawwal-måneden, at faste Arafa-dagen, at faste i Allahs hellige
måned Muharram, især ’Ashura-dagen, at faste tre dage af enhver
måned, samt faste om mandagen og torsdagen.
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Qiyam (al-Lail) i Ramadan, især al-qadr natten og de sidste ti

dage: Grundet hadith’en, som der er enighed om, og som blev berettet
via Abu Huraira, hvori han sagde: Allahs Sendebud (saaws) plejede at
opmuntre til qiyam (al-lail) i Ramadan uden at befale dem bestemt,
hvorefter han sagde:
.«» َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ َﻡ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ ﹺﺇﳝَﺎﻧًﺎ ﻭَﺍ ْﺣِﺘﺴَﺎﺑًﺎ ﻏﹸ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪُ ﻣَﺎ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺪ َﻡ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫْﻧﹺﺒ ِﻪ
“Enhver, der holder (nat-salah) i Ramadan ud fra iman og alene
for (at få Allahs) belønning, vil få tilgivet sine forrige synder”. Og i
en anden hadith, som der er enighed om, og som blev berettet via Abu
Huraira om, at Profeten (saaws) sagde:
.«» َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ َﻡ ﹶﻟ ْﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ ﹺﺇﳝَﺎﻧًﺎ ﻭَﺍ ْﺣِﺘﺴَﺎﺑًﺎ ﻏﹸ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻪُ ﻣَﺎ َﺗ ﹶﻘ ﱠﺪ َﻡ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫْﻧﹺﺒ ِﻪ
“Enhver, der holder (salah) under al-Qadr-natten ud fra iman og
alene for (at få Allahs) belønning, vil få tilgivet sine forrige
synder”. Og qiyam kan alene finde sted gennem salah. Følgende hadith,
som der er enighed om, blev berettet via A’isha, som sagde:
.« َﻭ َﺟ ﱠﺪ َﻭ َﺷ ﱠﺪ ﺍﹾﻟ ِﻤ ﹾﺌ َﺰ َﺭ،ُﻆ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻠﻪ
 َﻭﹶﺃْﻳ ﹶﻘ ﹶ،ﺸ ُﺮ ﹶﺃ ْﺣﻴَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻞ
ْ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺩ َﺧ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ َﻌ
“Når de (sidste) ti (dage af Ramadan) træder ind, plejede Allahs
Sendebud at holde sig oppe om natten, vække sin familie, være
flittig og stramme bæltet”.

Suhur (dvs. det sidste måltid før daggry): Grundet hadith’en, som der

er enighed om, og som blev berettet via Anas, hvori han sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺴﺤُﻮ ﹺﺭ َﺑ َﺮ ﹶﻛ ﹰﺔ
ﺤﺮُﻭﺍ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
ﺴﱠ
َ »َﺗ
“Hold suhur, da der er velsignelse i suhur”.

Fremskyndelse af brud på fasten: Grundet hadith’en, som der er
enighed om, og som blev berettet via Sahl bin Sa’d, hvori han sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
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.«ﺠﻠﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻔ ﹾﻄ َﺮ
ﺨ ْﻴ ﹴﺮ ﻣَﺎ َﻋ ﱠ
َ ﺱ ﹺﺑ
ُ »ﻟﹶﺎ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ﺍﻟﻨﱠﺎ
“Folk vil fortsat have det godt, så længe de fremskynder brud på
fasten”. Det er anbefalet ifølge Sunnah, at man bryder fasten med en
daddel, og ifald man ikke har en, så med vand. Dette skyldes følgende
hadith, som blev berettet via Salman bin ’Amer al-Dhabi og rapporteret
af Ibn Hibban og Ibn Khuzaima i deres ’Sahih’ (hadith-samlinger) samt
af al-Tirmidhi, som sagde, at hadith’en er sahih og hasan, om at Profeten
(saaws) sagde:
.«ٌﺠ ْﺪ َﺗ ْﻤﺮًﺍ ﻓﹶﺎﹾﻟﻤَﺎﺀُ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﹶﻃﻬُﻮﺭ
 ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹺ،»ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ﹾﻓ ﹶﻄ َﺮ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﻓ ﹾﻠُﻴ ﹾﻔ ِﻄ ْﺮ َﻋﻠﹶﻰ َﺗ ْﻤ ﹴﺮ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﺑ َﺮ ﹶﻛﺔﹲ
“Når den ene af jer bryder fasten, så lad ham bryde den med en
daddel, da der er velsignelse heri. Ifald han ikke har dadler, så
med vand, da det er rensning”. Anas’ hadith, som blev berettet af alHakim og Ibn Khuzaima har den samme betydning.
Bespisning af den fastende ved faste-brud: Grundet hadith’en via
Zaid bin Khalid al-Juhani, som blev rapporteret af Ibn Hibban og Ibn
Khuzaima i deres ’Sahih’ (hadith-samlinger), samt af al-Tirmidhi, som
sagde: Den er sahih og hasan. Ifølge hadith’en sagde Zaid: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.« ﹶﻏ ْﻴ َﺮ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﻨﻘﹸﺺُ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺟ ﹺﺮ ﺍﻟﺼﱠﺎِﺋ ﹺﻢ َﺷ ْﻴﺊﹲ،» َﻣ ْﻦ ﹶﻓ ﱠﻄ َﺮ ﺻَﺎِﺋﻤًﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ِﻣ ﹾﺜﻞﹸ ﹶﺃ ْﺟ ﹺﺮ ِﻩ
“Enhver, der bespiser en fastende, får belønning svarende til
hans, uden at den fastendes belønning reduceres det mindste”.

’Umra (den mindre pilgrimsfærd): Grundet hadith’en, som der er

enighed om, og som blev berettet via Abu Huraira (ra) om at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺠﱠﻨ ﹸﺔ
َ ﺲ ﹶﻟﻪُ َﺟﺰَﺍﺀٌ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟ
َ ﺞ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺒﺮُﻭ ُﺭ ﹶﻟ ْﻴ
ﺤﱡ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،»ﺍﹾﻟﻌُ ْﻤ َﺮﺓﹸ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﻌُ ْﻤ َﺮ ِﺓ ﹶﻛﻔﱠﺎ َﺭﺓﹲ ِﻟﻤَﺎ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬﻤَﺎ
“’Umra er en bod for, hvad der ligger mellem den og den
(foregående) ’umra (af synder). Og den velsignede hajj(-rejse) har
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ingen gengældelse undtagen Paradiset”. Udførelsen af ’umra under
Ramadan svarer til en hajj-rejse. I hadith’en, som der er enighed om, og
som blev berettet via Ibn ‘Abbas, stod der, at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«ﺠ ﹰﺔ
» ُﻋ ْﻤ َﺮﺓﹲ ﻓِﻲ َﺭ َﻣﻀَﺎ ﹶﻥ َﺗ ْﻌ ِﺪﻝﹸ َﺣ ﱠ
“En ’umra i Ramadan svarer til en hajj(-rejse)”.
Gode gerninger under de ti dage af Dhul-Hijja(-måneden):
Grundet hadith’en, som blev berettet af al-Bukhari via Ibn ‘Abbas, som
sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 ﻳَﺎ:ﺸ ﹺﺮ – ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ْ  ِﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻷﻳﱠﺎﻡ – َﻳ ْﻌﻨﹺﻲ ﹶﺃﻳﱠﺎ َﻡ ﺍﹾﻟ َﻌ،ﺐ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟﻞﱠ
 ﺍﹾﻟ َﻌ َﻤﻞﹸ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺢُ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹶﺃ َﺣ ﱡ،»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃﻳﱠﺎ ﹴﻡ
ﺴ ِﻪ َﻭﻣَﺎِﻟ ِﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻟ ْﻢ
ِ ﺝ ﹺﺑَﻨ ﹾﻔ
َ  ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﺧ َﺮ،ِﺠﻬَﺎ ُﺩ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﷲ
 َﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﹺ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ِﺠﻬَﺎ ُﺩ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﷲ
 َﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟ ﹺ،ﷲ
ِ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ
.«ﺸ ْﻲ ٍﺀ
َ ﻚ ﹺﺑ
َ َﻳ ْﺮ ﹺﺟ ْﻊ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫِﻟ
“Der er ikke nogen dage, hvori den gode gerning er mere elsket
af Allah, den Stærke, den Almægtige, end i disse dage – hvor han
mente de ti dage. De sagde: O Allahs Sendebud, heller ikke jihad
for Allahs sag? Han sagde: Heller ikke jihad for Allahs sag,
undtagen en mand, der drog af sted med sig selv og sin ejendom,
hvorefter han kom tilbage med intet heraf”.
At bede om martyrium: Grundet hadith’en hos Muslim via Sahl bin
Hanif, hvori der stod, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺕ َﻋﻠﹶﻰ ِﻓﺮَﺍ ِﺷ ِﻪ
َ ﺸ َﻬﺪَﺍ ِﺀ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻣَﺎ
ﻕ َﺑ ﱠﻠ َﻐﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻣﻨَﺎ ﹺﺯ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱡ
ﺼ ْﺪ ﹴ
ِ ﺸﻬَﺎ َﺩ ﹶﺓ ﹺﺑ
» َﻣ ْﻦ َﺳﹶﺄ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﺍﻟ ﱠ
“Den, der beder oprigtigt om martyrium, vil Allah lade opnå
martyrernes status, selv hvis han dør i sin seng”.
Recitation af Qur’an-kapitlet al-Kahf, eller de første eller sidste ti
vers heraf: Grundet hadith’en hos Muslim via Abu al-Darda’, hvori
Profeten (saaws) sagde:
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.«ﺼ َﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﺪﺟﱠﺎ ﹺﻝ
ِ ُﺕ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﱠﻭ ﹺﻝ ﺳُﻮ َﺭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻬْﻒ ﻋ
ٍ ﺸ َﺮ ﺁﻳَﺎ
ْ ﻆ َﻋ
» َﻣ ْﻦ َﺣ ِﻔ ﹶ
“Den, der memorerer ti vers af starten af surat al-Kahf, vil være
beskyttet mod al-Dajjal (dvs. Bedrageren)”. Ifølge en anden
beretning hos Muslim, står der:
. «ﻒ
ِ » ِﻣ ْﻦ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ﺳُﻮ َﺭ ِﺓ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ْﻬ
“Fra slutningen af surat al-Kahf”. For at muslimen sikrer sig
beskyttelsen mod al-Dajjal i disse dage, må man recitere hele surat alKahf natten til fredag, og recitere den helt om fredagen. Shafi’i syntes
godt om dette, og nævnte det i (sit værk) ’al-Umm’, hvori han sagde:
“Det skyldes, hvad der er berettet om det”.
Ædelmodighed i køb og salg, og i betaling - og i fordring af gæld:
Det blev berettet af al-Bukhari via Jabir, at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.« َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ﹾﻗَﺘﻀَﻰ، َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺷَﺘﺮَﻯ،ﻉ
َ » َﺭ ِﺣ َﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ َﺳ ْﻤﺤًﺎ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺑَﺎ
“Må Allah være nådig mod en mand, som er ædelmodig, når han
sælger, når han køber og når han opkræver gæld”. Abu Huraira
berettede følgende, som der er enighed om, hvori der står:
ﺤ ﱢﻖ
َ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ِﻟﺼَﺎ ِﺣ ﹺ، َﺩﻋُﻮ ُﻩ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﺻﺤَﺎُﺑ ُﻪ
ْ  ﹶﻓ َﻬ ﱠﻢ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﺃ،ُﻆ ﹶﻟﻪ
 ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻏ ﹶﻠ ﹶ،ُ»ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﹶﺃﺗَﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ َﻳَﺘﻘﹶﺎﺿَﺎﻩ
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ، ﹶﺃ ْﻋﻄﹸﻮ ُﻩ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺠﺪُ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ ْﻣﹶﺜ ﹶﻞ ِﻣ ْﻦ ِﺳﱢﻨ ِﻪ
 ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ َﻧ ﹺ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﺎ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ِﺳﱢﻨ ِﻪ ﹶﺃ ْﻋﻄﹸﻮ ُﻩ ِﺳﻨ: ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،َﻣﻘﹶﺎﻟﹰﺎ
.«ﺴَﻨﻜﹸ ْﻢ ﹶﻗﻀَﺎ ًﺀ
َ َﺧ ْﻴ ﹺﺮ ﹸﻛ ْﻢ ﹶﺃ ْﺣ
“At en mand kom til Profeten (saaws) og opkrævede gæld fra
ham, og manden talte strengt til ham, hvorfor Profetens Sahaba
agtede at gengælde ham (for det). Da sagde Allahs Sendebud
(saaws): Lad ham være, da indehaveren af en ret har lov til at tale.
Derefter sagde han: Giv ham en kamel af samme alder som hans
kamel. De sagde: O Allahs Sendebud, Vi har kun det, der er bedre
end hans. Da sagde han: Giv ham (det), da den bedste blandt jer
er den, der er bedst til at tilbagebetale gælden”. I en hadith, som der
er enighed om, berettede via Jabir, stod der:
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.« ﺢ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ ﺍ ْﺷَﺘﺮَﻯ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺑﻌِﲑﹰﺍ ﹶﻓ َﻮ َﺯ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ﹶﻓﹶﺄ ْﺭ َﺟ
“At Profeten (saaws) købte en kamel af ham og afvejede for ham
og betalte ham mere (end prisen)”.
Velsignelse over Allahs Sendebud (saaws): Allah (swt) sagde:

ﺼﻠﱡﻮ ﹶﻥ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ ﻼِﺋ ﹶﻜَﺘﻪُ ُﻳ
﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻭ َﻣ ﹶ
﴾ ﺴﻠِﻴﻤًﺎ
ْ ﺻﻠﱡﻮﺍ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﱢﻠﻤُﻮﺍ َﺗ
َ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ
“Sandelig, Allah og Hans engle sender velsignelser over Profeten. O I som har
iman, send (også I) velsignelser over ham og hils ham med en fredshilsen” (OQM.
Al-Ahzab 33:56)
I hadith’en berettet af Muslim via ’Abdullah bin ’Amru står der, at han
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺸﺮًﺍ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹺﺑﻬَﺎ َﻋ
َ ﻼ ﹰﺓ
ﺻﹶ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ
َ » َﻣ ْﻦ
“Den, der sender mig en velsignelse, vil Allah derved velsigne
ham ti gange”.
At dække over den lydiges private fejltrin: Muslimen, som foretager
en syndig handling, gør det enten i skjul og i hemmelighed, hvor han
forsøger at gemme den, eller i offentlighed og på uforskammet vis. Den
første person bør man dække over grundet Ibn ’Umars hadith, som der
er enighed om, hvori der stod, at Profeten (saaws) sagde:
.«ﷲ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘَﻴﺎ َﻣ ِﺔ
ُ ﺴ ِﻠﻤﹰﺎ َﺳَﺘ َﺮ ُﻩ ﺍ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ َﺳَﺘ َﺮ ُﻣ...»
“… Og den, der dækker over en muslim, vil Allah dække over på
Opstandelsesdagen”. Og hadith’en berettet af Muslim via Abu Huraira,
som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
«... ﷲ ِﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧَﻴﺎ َﻭﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ
ُ ﺴ ِﻠﻤﹰﺎ َﺳَﺘ َﺮ ُﻩ ﺍ
ْ  َﻣ ْﻦ َﺳَﺘ َﺮ ُﻣ...»

181

“… Den, der dækker over en muslim, vil Allah dække over i
verden og i al-akhira …”. Og hadith’en berettet via ’Utba bin ’Amer
hos Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling) og hos al-Hakim, der
karakteriserede den som sahih, og al-Dhahabi udtrykte enighed med
ham heri. ’Utba sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺤَﻴﺎ َﻣ ْﻮ ُﺀﻭ َﺩ ﹰﺓ ِﻓﻲ ﹶﻗ ْﺒ ﹺﺮ َﻫﺎ
ْ » َﻣ ْﻦ َﺳَﺘ َﺮ َﻋ ْﻮ َﺭ ﹰﺓ ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﱠﻧ َﻤﺎ ﺍ ْﺳَﺘ
“… Den, der dækker en skavank, vil være som om han har
genoplivet en levende begravet pige i sin grav”. Hvad angår den
offentliggørende synder, så er der bestemt ikke tale om at dække over
ham, idet han blotlægger sig selv, og afslører Allahs dække over ham.
Denne handling fra vedkommende er haram grundet hadith’en, som der
er enighed om, og som blev berettet via Abu Huraira, hvori han sagde:
Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
ُﺢ َﻭ ﹶﻗ ْﺪ َﺳَﺘ َﺮﻩ
َ ﺼﹺﺒ
ْ ُ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤﺠَﺎ َﻫ َﺮ ِﺓ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻌ َﻤ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹺﻞ َﻋ َﻤﻠﹰﺎ ﹸﺛ ﱠﻢ ﻳ،» ﹸﻛ ﱡﻞ ﹸﺃ ﱠﻣﺘِﻲ ُﻳﻌَﺎﻓﹶﻰ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﹾﻟﻤُﺠَﺎ ِﻫﺮﹺﻳ َﻦ
.«ُﺸﻒُ ِﺳ ْﺘ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ْﻨﻪ
ِ ﺼﹺﺒﺢُ َﻳ ﹾﻜ
ْ ُ َﻭﻳ،ُﺴﺘُﺮُﻩُ َﺭﱡﺑﻪ
ْ ﺕ َﻳ
َ  َﻭ ﹶﻗ ْﺪ ﺑَﺎ، ﻳَﺎ ﹸﻓﻠﹶﺎ ﹸﻥ َﻋ ِﻤ ﹾﻠﺖُ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ﹺﺭ َﺣ ﹶﺔ ﹶﻛﺬﹶﺍ َﻭ ﹶﻛﺬﹶﺍ: ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹶﻝ،ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
“Hele min ummah bliver tilgivet undtagen de offentliggørende.
Og det hører med til offentliggørelsen, at manden om natten
foretager en handling, hvor han næste morgen – efter at Allah har
tildækket ham – siger: O den og den, i går gjorde jeg det og det,
hvor han tilbragte natten tildækket af sin Herre, men næste
morgen afslører han Allahs dække over ham”. Trods dette bør
muslimen bevare sin tunge mod omtale af de offentliggørendes synder,
ikke ud fra at dække over dem, men ud fra frygten for at skændighed
spreder sig blandt de troende. Man bør ligeledes bevare tungen mod
forfængelig tale, med mindre man advarer mod denne offentliggørende
fasiq (dvs. oprører). Alt det førnævnte gælder ifald fejltrinets skade er
begrænset til gerningsmanden og ikke overskrider ham selv. Ifald
skaden vedrører statens, gruppens eller ummahs entitet er anmeldelsen
og afsløringen derimod wajib. Dette skyldes hadith’en, som der er
enighed om, og som blev berettet via Zaid bin Arqam, hvori han sagde:
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 ﻟﹶﺎ ﺗُ ْﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﻨ ﹶﻔﻀﱡﻮﺍ ِﻣ ْﻦ:ﺴ ِﻤ ْﻌﺖُ َﻋ ْﺒ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ْﺑ َﻦ ﹸﺃَﺑ ﱟﻲ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
َ ﺖ ﻓِﻲ ﹶﻏﺰَﺍ ٍﺓ ﹶﻓ
ُ » ﹸﻛ ْﻨ
ﻚ ِﻟ َﻌ ﱢﻤﻲ ﹶﺃ ْﻭ ِﻟﻌُ َﻤ َﺮ ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ َﺮﻩُ ﻟِﻠﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ  ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ ْﺮﺕُ ﹶﺫِﻟ،ﺨ ﹺﺮ َﺟ ﱠﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄ َﻋ ﱡﺰ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ ﺍﹾﻟﹶﺄ ﹶﺫ ﱠﻝ
ْ ُ َﻭﹶﻟِﺌ ْﻦ َﺭ َﺟ ْﻌﻨَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ِﺔ ﹶﻟﻴ،َﺣ ْﻮِﻟ ِﻪ
.« ﺍﳊﺪﻳﺚ... ُﺤ ﱠﺪﹾﺛﺘُﻪ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓ َﺪﻋَﺎﻧﹺﻲ ﹶﻓ
َ
“Jeg var på en ekspedition, hvor jeg hørte ’Abdullah bin Ubai
sige: Forsørg ikke dem, dem, der befinder sig omkring Allahs
Sendebud, så de går væk fra ham; sandelig, hvis vi vender tilbage
til Medina, så vil den mest overlegne (af os) uddrive den mest
ydmyge derfra. Jeg nævnte dette over for min onkel – eller over
for ’Umar – som nævnte det over for Profeten (saaws), hvorefter
han indkaldte mig, hvor jeg fortalte ham det …”. Og ifølge
Muslims beretning står der:
.«... ﻚ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﹶﺄ ْﺧَﺒ ْﺮﺗُﻪُ ﹺﺑ ﹶﺬِﻟ
َ  ﹶﻓﹶﺄَﺗ ْﻴﺖُ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ...»
“… så kom jeg til Profeten (saaws) og meddelte ham dette …”.
Denne handling fra ’Abdullah bin Ubai og hans nærtstående blandt
hyklerne var hemmeligholdt. Beviset herpå er, at han benægtede det, da
Allahs Sendebud (saaws) spurgte ham, som man kan forstå ud fra
hadith’en, og derfor tager denne formidling fra Zaid bin Arqam
spionageform. Og ifølge princippet bliver det forbudte til wajib, såfremt
det forbudte tillades for en mukallaf (dvs. den ansvarlige) uden
undskyldning herfor.. Dermed bliver formidlingen i dette tilfælde wajib,
da den forventede skade er almen.
Tilgivelse, undertrykkelse af vrede og overbærenhed over for
fortræd:
Allah (swt) sagde:

﴾ﲔ
َ ﺴﹺﻨ
ِﺤ
ْ ُﺤﺐﱡ ﺍﹾﻟﻤ
ِ  ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ُﻳ،ﺱ
ﲔ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
َ ﻆ ﻭَﺍﹾﻟﻌَﺎِﻓ
ﲔ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹶ
َ ﴿ ﻭَﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻇ ِﻤ
“Og dem, som undertrykker deres vrede og tilgiver mennesker – og Allah elsker
dem, der handler godt” (OQM. Aal-’Imran 3: 134)
Han (swt) sagde ligledes:
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﴾ﻚ ﹶﻟ ِﻤ ْﻦ َﻋ ْﺰ ﹺﻡ ﺍ ُﻷﻣُﻮ ﹺﺭ
َ ﺻَﺒ َﺮ َﻭ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺫِﻟ
َ ﴿ َﻭﹶﻟ َﻤ ْﻦ
“Men den, der er udholdende og tilgiver, (står højere), thi noget sådant er af stærk
beslutsomhed” (OQM. Al-Shura 42: 43)
Han (swt) sagde også:

﴾ ﺠﻤِﻴ ﹶﻞ
َ ﺼ ﹾﻔ َﺢ ﺍﹾﻟ
ﺻ ﹶﻔ ﹺﺢ ﺍﻟ ﱠ
ْ ﴿ ﻓﹶﺎ
“Tilgiv derfor med den skønneste tilgivelse” (OQM. Al-Hijr 15: 85)
Og Han (swt) sagde:

﴾ﲔ
َ ﺽ َﻋ ﹺﻦ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ِﻫِﻠ
ْ ﴿ َﻭﹶﺃ ْﻋ ﹺﺮ
“Og vend dig fra ignoranterne” (OQM. Al-A’raf 7: 199)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﷲ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
ُ ﺤﺒﱡﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﺍ
ِ  ﹶﺃﻟﹶﺎ ُﺗ،ﺼ ﹶﻔﺤُﻮﺍ
ْ ﴿ َﻭﹾﻟَﻴ ْﻌﻔﹸﻮﺍ َﻭﹾﻟَﻴ
“Og lad dem tilgive og forlade. Ønsker I ikke, at Allah skal tilgive jer” (OQM.
Al-Nur 24: 22)
Muslim berettede via Abu Huraira, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺿ َﻊ ﹶﺃ َﺣﺪٌ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺭ ﹶﻓ َﻌﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ  َﻭﻣَﺎ َﺗﻮَﺍ،ﺍ َﻭﻣَﺎ ﺯَﺍ َﺩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ْﺒﺪًﺍ ﹺﺑ َﻌ ﹾﻔ ﹴﻮ ﹺﺇﻟﱠﺎ ِﻋﺰ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎ ﹴﻝ
َ ﺖ
ْ ﺼ
َ »ﻣَﺎ َﻧ ﹶﻘ
“Ingen almisse formindsker ejendom, og Allah vil sandelig gøre
tjeneren mere ærekær for hans tilgivelse, og enhver, som opfører
sig beskedent for Allahs skyld, vil Allah sandelig ophøje”. Ahmad
berettede, med en god beretningskæde, via ’Abdullah bin ’Amru bin al’Ass, at Profeten (saaws) sagde:
.«»ﺍ ْﺭ َﺣﻤُﻮﺍ ﺗُ ْﺮ َﺣﻤُﻮﺍ ﻭَﺍ ﹾﻏ ِﻔﺮُﻭﺍ ُﻳ ْﻐ ﹶﻔ ْﺮ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ
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“Vær barmhjertig, så I får barmhjertighed, og tilgiv, så I bliver
tilgivet”. Ahmad berettede, med en god beretningskæde, hvis
beretningsmænd har status af sahih-beretningsmænd, via ’Ubada bin alSamit, som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﻕ ﹺﺑ ِﻪ
َ ﺼ ﱠﺪ
َ  ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛ ﱠﻔ َﺮ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ َﻋ ْﻨﻪُ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﻣَﺎ َﺗ،ﺼ ﱠﺪﻕُ ﹺﺑﻬَﺎ
َ ﺴ ِﺪ ِﻩ ﹺﺟﺮَﺍ َﺣ ﹰﺔ ﹶﻓَﻴَﺘ
َ ﺠ َﺮﺡُ ﻓِﻲ َﺟ
ْ ُ»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ َﺭﺟُ ﹴﻞ ﻳ
“(For) enhver mand, der bliver såret på sin krop med et sår, som
han giver ud som sadaqa, vil Allah, den Velsignede, den
Ophøjede, lade det gælde som udsoning (af hans synder) i
samme omfang, som han gav ud”. Al-Bukhari og Muslim berettede
via Abu Huraira, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.« ﺐ
ﻀ ﹺ
َ ﺴﻪُ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﹾﻟ َﻐ
َ ﺸﺪِﻳ ُﺪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﻤ ِﻠﻚُ َﻧ ﹾﻔ
 ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﻟ ﱠ،ﺼ َﺮ َﻋ ِﺔ
ﺸﺪِﻳ ُﺪ ﺑﹺﺎﻟ ﱡ
ﺲ ﺍﻟ ﱠ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Den stærke er ikke besejreren i brydning, men den stærke er
den, der behersker sig selv under vrede”. Muslim berettede ligeledes
via Abu Huraira:
 َﻭﹶﺃ ْﺣﻠﹸﻢُ َﻋ ْﻨ ُﻬ ْﻢ،ﺴﻦُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭﻳُﺴِﻴﺌﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ
ِ  َﻭﺃﹸ ْﺣ،ﺻﻠﹸﻬُ ْﻢ َﻭَﻳ ﹾﻘ ﹶﻄﻌُﻮﻧﹺﻲ
ِ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﻟِﻲ ﹶﻗﺮَﺍَﺑ ﹰﺔ ﹶﺃ،»ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻇ ﹺﻬﲑٌ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﻣَﺎ
َ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ َﻣ َﻌ،ﺴ ﱡﻔﻬُ ْﻢ ﺍﹾﻟ َﻤ ﱠﻞ
ِ ُﺖ ﹶﻓ ﹶﻜﹶﺄﱠﻧﻤَﺎ ﺗ
َ ﺖ ﹶﻛﻤَﺎ ﻗﹸ ﹾﻠ
َ  ﹶﻟِﺌ ْﻦ ﻛﹸ ْﻨ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺠ َﻬﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ
ْ َﻭَﻳ
.« ﻚ
َ ﺖ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺫِﻟ
َ ﺩُ ْﻣ
“At en mand sagde: O Allahs Sendebud, jeg har slægtninge, som
jeg vedligeholder forholdet til, men de afskærer forholdet til mig,
og jeg behandler dem godt, men de behandler mig dårligt, og jeg
er overbærende mod dem, men de krænker mig. Da sagde han
(saaws): Hvis du sandelig er, som du siger, så får du dem til at
nedsvælge den hede aske, og du vil stadig have Allah som din
hjælper mod dem, så længe du fortsætter med dette”. Al-Barjilani
autoriserede med en sahih beretningskæde via Sufyan bin ’Uyaina, som
sagde: “’Umar sagde til Ibn ’Ayyash, som har udsat ’Umar for hårdhed
og fortræd: Du der, gå ikke så vidt i din fornærmelse af os, og giv nogen
plads til forsoning, da vi ikke gengælder den, der i sit forhold til os, er
ulydig mod Allah, den Almægtige, den Stærke, med noget yderligere,
end at vi adlyder Allah i vores forhold til ham”.
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Mægling mellem folk: Allah (swt) sagde:

﴾ﺱ
ﺡ َﺑْﻴ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ﻼﹴ
ﺻﹶ
ْ ﻑ ﹶﺃ ْﻭ ﹺﺇ
ٍ ﺼ َﺪﹶﻗ ٍﺔ ﹶﺃ ْﻭ َﻣ ْﻌﺮُﻭ
َ ﺠﻮَﺍ ُﻫ ْﻢ ﹺﺇﻻﱠ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﻣ َﺮ ﹺﺑ
ْ ﴿ ﹶﻻ َﺧْﻴ َﺮ ﻓِﻲ ﹶﻛِﺜ ﹴﲑ ِﻣ ْﻦ َﻧ
“Der er intet godt i de fleste af deres hemmelige samtaler, undtagen den, som
formaner til almisse, god gerning eller mægling mellem mennesker”
(OQM. Al-Nisa’ 4: 114)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﺼ ﹾﻠ ُﺢ َﺧْﻴ ٌﺮ
﴿ ﻭَﺍﻟ ﱡ
“Og forsoning er det bedste” (OQM. Al-Nisa’ 4: 128)
Og Han (swt) sagde også:

﴾ ﺕ َﺑْﻴﹺﻨ ﹸﻜ ْﻢ
َ ﺻِﻠﺤُﻮﺍ ﺫﹶﺍ
ْ ﷲ َﻭﹶﺃ
َ ﴿ ﻓﺎﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍ
“Frygt derfor Allah, og slut fred i jeres indbyrdes forhold”
(OQM. Al-Anfal 8: 1)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﺻِﻠﺤُﻮﺍ َﺑْﻴ َﻦ ﹶﺃ َﺧ َﻮْﻳﻜﹸ ْﻢ
ْ  ﹶﻓﹶﺄ،﴿ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﹺﺇ ْﺧ َﻮ ﹲﺓ
“Udelukkende de troende skal være (som) søskende (indbyrdes). Slut derfor fred
mellem jeres søskende” (OQM. Al-Hujurat 49: 10)
Al-Bukhari og Muslim berettede via Abu Huraira (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 َﻭﺗُ ِﻌﲔُ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹶﻞ ﻓِﻲ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ﺲ َﺗ ْﻌ ِﺪﻝﹸ َﺑ ْﻴ َﻦ ﺍﻟِﺎﹾﺛَﻨ ْﻴ ﹺﻦ
ُ ﺸ ْﻤ
 ﹸﻛ ﱠﻞ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ َﺗ ﹾﻄﻠﹸﻊُ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ﺱ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
» ﹸﻛ ﱡﻞ ُﺳﻠﹶﺎﻣَﻰ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
 َﻭ ﹸﻛ ﱡﻞ ﺧُ ﹾﻄ َﻮ ٍﺓ َﺗ ْﻤﺸِﻴﻬَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﻠ َﻤﺔﹸ ﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴَﺒ ﹸﺔ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ُﺤ ِﻤﻠﹸﻪُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻬَﺎ ﹶﺃ ْﻭ َﺗ ْﺮ ﹶﻓﻊُ ﹶﻟﻪُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻬَﺎ َﻣﺘَﺎ َﻋﻪ
ْ ﺩَﺍﱠﺑِﺘ ِﻪ َﺗ
.«ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ﻂ ﺍﹾﻟﹶﺄﺫﹶﻯ َﻋ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻄﺮﹺﻳ ﹺﻖ
 َﻭُﺗﻤِﻴ ﹸ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ
ﺍﻟ ﱠ
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“For ethvert (knogle)led hos mennesker er der pålagt en almisse
(sadaqa). For hver dag solen dukker op, så er det at du handler
retfærdigt mellem to personer er en almisse, og det er en almisse
at du hjælper en mand med hans lastdyr, hvor du løfter ham op
over det eller løfter hans ting op for ham, og det gode ord er en
almisse, og ethvert skridt du tager hen til salah er en almisse, og
at du fjerner en skadelig ting fra gaden er en almisse”. Meningen
med at handle retfærdigt mellem to personer er: At mægle mellem dem
med retfærdighed. Det blev berettet via Umm Kulthum, datteren af
’Uqba bin Abi Mu’it (ra), som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws)
sige:
.«ﺱ ﹶﻓَﻴ ْﻨﻤِﻲ َﺧ ْﻴﺮًﺍ ﹶﺃ ْﻭ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ َﺧ ْﻴﺮًﺍ
ﺼ ِﻠﺢُ َﺑ ْﻴ َﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ْ ُﺏ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻳ
ُ ﺲ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺬﱠﺍ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Det er ikke en løgner, som mægler mellem mennesker, hvor han
overbringer noget godt eller siger noget godt”. Der er enighed
herom. Det blev ligeledes berettet via Sahl bin Sa’d al-Sa’idi (ra):
ﻑ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ّﺷ ﱞﺮ – ﻭﰲ ﺭﻭﺍﻳﺔ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ
ٍ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﺑ ﹶﻠ َﻐﻪُ ﹶﺃ ﱠﻥ َﺑﻨﹺﻲ َﻋ ْﻤﺮﹺﻭ ْﺑ ﹺﻦ َﻋ ْﻮ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
«...ﺻﺤَﺎﹺﺑ ِﻪ
ْ ﺱ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ
ﺼ ِﻠﺢُ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ﹸﺃﻧَﺎ ﹴ
ْ ُﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻳ
َ ﷲ
ِ ﺝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍ
َ ﺨ َﺮ
َ َﺷ ْﻲﺀٌ – ﹶﻓ
“At Allahs Sendebud blev meddelt, at der iblandt ’Amru bin ’Awfs
stamme var strid – og ifølge al-Bukharis beretning: Noget (dårligt) –
så drog Allahs Sendebud (saaws) af sted sammen med nogle folk
for at mægle mellem dem …”. Der er enighed herom. Det blev
berettet via Abu al-Darda’ (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﹶﻓﺴَﺎ َﺩ،ﺕ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻴ ﹺﻦ
ِ ﺡ ﺫﹶﺍ
ُ ﺻﻠﹶﺎ
َ  ﹺﺇ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، َﺑﻠﹶﻰ:ﺼ َﺪ ﹶﻗ ِﺔ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ ﻭَﺍﻟ ﱠ
ﺼﻴَﺎ ﹺﻡ ﻭَﺍﻟ ﱠ
ﻀ ﹶﻞ ِﻣ ْﻦ َﺩ َﺭ َﺟ ِﺔ ﺍﻟ ﱢ
َ »ﹶﺃﻟﹶﺎ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُﻛﹸ ْﻢ ﹺﺑﹶﺄ ﹾﻓ
.«ﺕ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻴ ﹺﻦ ِﻫ َﻲ ﺍﹾﻟﺤَﺎِﻟ ﹶﻘﺔﹸ
ِ ﺫﹶﺍ
“Skal jeg ikke fortælle jer om (noget), der er bedre i rang end
fasten, salah og almissen? De sagde: Jo. Han sagde: At skabe
forsoning mellem folk, da ødelæggelsen af (folks) indbyrdes
forhold er barber(kniven)”. Ahmad, Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling), samt al-Tirmidhi, som sagde: Hasan og sahih.
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Gravbesøg: Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde:
Profeten (saaws) besøgte sin mors grav, hvor han græd og fik dem
omkring sig til at græde og sagde:
 ﹶﻓﺰُﻭﺭُﻭﻫَﺎ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻬَﺎ، ﻭَﺍ ْﺳَﺘ ﹾﺄ ﹶﺫْﻧُﺘ ُﻪ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃﺯُﻭ َﺭ ﹶﻗ ْﺒ َﺮﻫَﺎ ﹶﻓﹶﺄ ِﺫ ﹶﻥ ﻟِﻲ،ﺖ َﺭﺑﱢﻲ ﻓِﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ْﺳَﺘ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﹶﻟﻬَﺎ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻢ ُﻳ ْﺆ ﹶﺫ ﹾﻥ ﻟِﻲ
ُ »ﺍ ْﺳَﺘ ﹾﺄ ﹶﺫْﻧ
.«ﺕ
َ ﺗُ ﹶﺬ ﱢﻛﺮُ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ
“Jeg bad min Herre om tilladelse til at bede om tilgivelse for
hende, men fik ikke tilladelse til det. Og jeg bad Ham om
tilladelse til at besøge hendes grav, hvortil jeg fik tilladelse; så
besøg dem, da de minder om døden”. Muslim. Hans (saaws) tale:
“Så besøg dem”, dvs. gravene.
Vedholdenhed i handlinger: Hvad der menes i denne forbindelse er
mandub-handlinger. Hvad angår fard-handlinger, så er man forpligtet til
at udføre disse, og de hører ikke til her. Den, der vælger en af disse
sunnah- (dvs. anbefalede) handlinger, bør fortsætte med disse, selv hvis
de er få. Det blev berettet af A’isha (ra):
 َﻫ ِﺬ ِﻩ ﹸﻓﻠﹶﺎَﻧﺔﹸ َﺗ ﹾﺬﻛﹸﺮُ ِﻣ ْﻦ:ﺖ
ْ  َﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﺩ َﺧ ﹶﻞ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻬَﺎ َﻭ ِﻋ ْﻨ َﺪﻫَﺎ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃﺓﹲ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
ﺐ ﺍﻟﺪﱢﻳ ﹺﻦ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﻣَﺎﺩَﺍ َﻭ َﻡ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
 َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ َﺣ ﱠ، ﹶﻓﻮَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ َﻳ َﻤ ﱡﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﺗ َﻤﻠﱡﻮﺍ، َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺑﻤَﺎ ﺗُﻄِﻴﻘﹸﻮ ﹶﻥ، َﻣ ْﻪ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﹶﺎِﺗﻬَﺎ
َ
.«ُﺻَﺎ ِﺣﺒُﻪ
“At Profeten (saaws) kom ind til hende, mens en kvinde var til
stede. Han sagde: Hvem er hun? Hun svarede: Hun er den og
den – hvorefter hun nævnte (hvad der er omtalt) af hendes
(megen) salah. Da sagde han: Lad være, påtag jer hvad I kan
holde ud. For ved Allah, Allah vil ikke give op (i at skænke jer
belønning), indtil I bliver udmattede (og opgiver), og det mest
kære af Deen for Ham er det (af handlinger), som vedkommende
vedbliver med”. Der er enighed herom. Det blev berettet via
’Abdullah bin ’Amru (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde til
mig:
.« ﹶﻓَﺘ َﺮ َﻙ ِﻗﻴَﺎ َﻡ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹺﻞ، ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳﻘﹸﻮ ُﻡ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻞ،»ﻳَﺎ َﻋ ْﺒ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ َﺗ ﹸﻜ ْﻦ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﹸﻓﻠﹶﺎ ٍﻥ
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“O ’Abdullah, vær ikke som den og den, han plejede at udføre
qiyam al-lail, men (senere) forlod han qiyam al-lail”. Der enighed
herom.
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14. De bedste af jer i moral
Moral er karakterer, og skal styres efter Shari’ahs opfattelser således, at
det, som Shari’ah betegner som hasan (dvs. ret) blandt disse moralkarakterer, er en ret moral, og hvad Shari’ah betegner som qubh (dvs.
slet), er en slet moral. Det er fordi moral er en del af Shari’ah, og udgør
en del af Allahs påbud og forbud. Shari’ah har endvidere opfordret til
god moral og forbudt slet moral. Dermed bør muslimen, og da’wahbæreren i særdeleshed, efterstræbe at karakterisere sig med god moral
ifølge de hertil relaterede shari’ah-love. Det er både værdigt at nævne og
fokusere på, at moralen skal være baseret på grundlag af den islamiske
’aqida, samt at den troende karakteriserer sig hermed som påbud og
forbud fra Allah (swt). Således taler han/hun sandfærdigt, fordi Allah
befalede sandfærdigheden, og er troværdig, fordi Allah befalede
troværdigheden, og ikke fordi disse moral-karakterer skal realisere en
materialistisk gavn for vedkommende, såsom at folk skal strømme til
hans forretning, eller for at de skal stemme på ham. Det er netop det,
som skelner den troendes sandfærdighed fra den vantros
sandfærdighed; den første taler sandfærdigt fordi Allah befaler
sandfærdighed, hvorimod den anden taler sandfærdigt for at realisere
sin egen gavn hermed. Der er stor forskel mellem disse to former for
sandfærdighed.
Her er nogle shari’ah-tekster relaterede til gode moralske
egenskaber:
Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Amru, at Allahs Sendebud (saaws)
plejede at sige:
.«ﺴَﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺃ ْﺧﻠﹶﺎﻗﹰﺎ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ِﺧﻴَﺎ ﹺﺭ ﹸﻛ ْﻢ ﹶﺃ ْﺣ
“De bedste blandt jer er de bedste i deres moral”. Der er enighed
herom.
• Det blev berettet via al-Nawwas bin Sam’an, som sagde: Jeg spurgte
Allahs Sendebud (saaws) om retskaffenhed (dvs. al-birr) og synd, så
sagde han:
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.«ﺱ
ُ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﱠﻄ ِﻠ َﻊ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﻚ َﻭ ﹶﻛ ﹺﺮ ْﻫ
َ ﺴ
ِ ﺴ ُﻦ ﺍﹾﻟﺨُﻠﹸ ﹺﻖ ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛ ُﻢ ﻣَﺎ ﺣَﺎ َﻙ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ
ْ »ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱡﺮ ُﺣ
“Retskaffenhed (Al-Birr) er den gode moral, og synden er det, der
gnaver i din sjæl, og som du ikke kan lide, at folk får indblik i”.
Muslim.
• Det blev berettet via Abu al-Darda’ (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.«ﺶ ﺍﹾﻟَﺒﺬِﻱ َﺀ
َ ﺴ ﹴﻦ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻳُ ْﺒ ِﻐﺾُ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ
َ »ﻣَﺎ َﺷ ْﻲﺀٌ ﹶﺃﹾﺛ ﹶﻘﻞﹸ ﻓِﻲ ﻣِﻴﺰَﺍ ِﻥ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ﺧُﻠﹸ ﹴﻖ َﺣ
“Der er intet, som er tungere i den troendes vægt på
Opstandelsesdagen, end god moral, og Allah afskyr sandelig den
uforskammede, ubehøvlede person”. Al-Tirmidhi, som sagde: Hasan
og sahih. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) blev spurgt om det, der allermest fører mennesker ind i
Paradiset, hvortil han sagde:
.«ﺴﻦُ ﺍﹾﻟﺨُﻠﹸ ﹺﻖ
ْ ُ»َﺗ ﹾﻘﻮَﻯ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ َﻭﺣ
“Taqwa over for Allah, den Ophøjede, og den gode moral”. Og at
han blev spurgt om det, der allermest fører mennesker ind i Ilden,
hvortil han sagde:
.«ﺝ ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻔ ُﻢ
ُ »ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﺮ
“Munden og kønsdelen”. Al-Tirmidhi, som sagde: Sahih. Ibn Hibban
i sin ’Sahih’(hadith-samling), al-Bukhari i ’al-Adab al-Mufrad’, Ibn
Majah, Ahmad og al-Hakim.
• Det blev berettet via Abu Umama (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ﺠﱠﻨ ِﺔ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺗ َﺮ َﻙ
َ ﻂ ﺍﹾﻟ
ِ ﺖ ﻓِﻲ َﻭ َﺳ
ٍ  َﻭﹺﺑَﺒ ْﻴ،ﺠﱠﻨ ِﺔ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺗ َﺮ َﻙ ﺍﹾﻟ ِﻤﺮَﺍ َﺀ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﻣﺤِﻘًّﺎ
َ ﺾ ﺍﹾﻟ
ﺖ ﻓِﻲ َﺭَﺑ ﹺ
ٍ » َﻷﻧَﺎ َﺯﻋِﻴﻢٌ ﹺﺑَﺒ ْﻴ
.«ُﺴ َﻦ ﺧُﻠﹸ ﹶﻘﻪ
ﺠﱠﻨ ِﺔ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﺣ ﱠ
َ ﺖ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ
ٍ  َﻭﹺﺑَﺒ ْﻴ،ﺏ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﹺﺯﺣًﺎ
َ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ
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“Jeg garanterer sandelig et hus i Paradisets omegn for den, der
afholder sig fra ordstrid, selv hvis han har ret. Og et hus midt i
Paradiset for den, der afholder sig fra løgn, selv når han laver sjov.
Og et hus øverst i Paradiset for den, der forbedrer sin moral”. Abu
Dawud og al-Nawawi sagde: Den er en sahih hadith.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« َﻭ ِﺧﻴَﺎ ُﺭ ﹸﻛ ْﻢ ِﺧﻴَﺎ ُﺭ ﹸﻛ ْﻢ ِﻟﹺﻨﺴَﺎِﺋ ﹺﻬ ْﻢ،ﺴﻨُﻬُ ْﻢ ُﺧ ﹸﻠﻘﹰﺎ
َ ﲔ ﹺﺇﳝَﺎﻧًﺎ ﹶﺃ ْﺣ
َ »ﹶﺃ ﹾﻛ َﻤﻞﹸ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
“Den mest fuldkomne blandt de troende i sin iman er den bedste
af dem i moral, og de bedste af jer, er dem, der er bedst mod
deres hustruer”. Al-Tirmidhi som sagde: Hasan og sahih. Ahmad, Abu
Dawud og Ibn Hibban i sin ’Sahih’(hadith-samling).
I denne forbindelse er der flere ahadith, som har hasan-status, berettet
via A’isha, Abu Dharr, Anas, Usama bin Shuraik, Mu’adh, Umair bin
Qatada og Abu Tha’laba al-Khushni (raa).

Fra de gode moralske egenskaber:
A) Blufærdighed (Haya’):
• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa), at Allahs Sendebud (saaws)
passerede en mand fra Ansar, mens han formanede sin bror vedrørende
blufærdighed, hvortil Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺤﻴَﺎ َﺀ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ِﻥ
َ » َﺩ ْﻋﻪُ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
“Lad ham være, da blufærdighed er fra iman”. Der er enighed
herom.
• Det blev berettet via Umran bin Husain (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
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.«ﺨ ْﻴ ﹴﺮ
َ ﺤﻴَﺎ ُﺀ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹺﺑ
َ »ﺍﹾﻟ
“Blufærdigheden bringer kun, hvad der er godt”. Der er enighed
herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
 ﹺﺇﻣَﺎ ﹶﻃﺔﹸ ﺍﹾﻟﹶﺄﺫﹶﻯ: َﻭﹶﺃ ْﺩﻧَﺎﻫَﺎ، ﹶﻗ ْﻮﻝﹸ ﻟﹶﺎ ﹺﺇﹶﻟ َﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ:ﻀ ﹸﻠﻬَﺎ
َ  ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻓ،ﻀﻊٌ َﻭ ِﺳﺘﱡﻮ ﹶﻥ – ﺷُ ْﻌَﺒ ﹰﺔ
ْ  ﹶﺃ ْﻭ ﹺﺑ- ﻀﻊٌ َﻭ َﺳ ْﺒﻌُﻮ ﹶﻥ
ْ »ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ﹸﻥ ﹺﺑ
.«ﺤﻴَﺎ ُﺀ ُﺷ ْﻌَﺒﺔﹲ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ِﻥ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،َﻋ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻄﺮﹺﻳ ﹺﻖ
“Iman har mere end halvfjerds – eller mere end tres –
forgreninger, hvor den bedste heraf er: Udtalelsen af La ilah illa
Allah (Der er ingen gud undtagen Allah), og den mindste heraf:
At fjerne det skadelige fra vejen; og blufærdighed er en forgrening
af iman”. Der er enighed herom.

B) Overbærenhed, sindig hed og nænsomhed:
• Det blev berettet via Ibn ‘Abbas og Abu Sa’id al-Khudari (raa), at
Allahs Sendebud (saaws) sagde til Ashajj Abdul-Qais:
.«ﺤ ﹾﻠ ُﻢ ﻭَﺍﹾﻟﹶﺄﻧَﺎ ﹸﺓ
ِ ﺤﱡﺒ ُﻬﻤَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟ
ِ ﺼ ﹶﻠَﺘ ْﻴ ﹺﻦ ُﻳ
ْ ﺨ
َ ﻚ ﹶﻟ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﻓِﻴ
“Du har sandelig to kvaliteter, som Allah kan lide, overbærenhed
og sindighed”. Muslim.
• Det blev berettet via A’isha (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.«ﺐ ﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ َﻖ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻣ ﹺﺮ ﻛﹸ ﱢﻠ ِﻪ
ﺤ ﱡ
ِ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺭﻓِﻴﻖٌ ُﻳ
“Allah er sandelig Nænsom, og kan lide nænsomhed i alting”.
Der er enighed herom.
• Det blev berettet via A’isha (ra), at Profeten (saaws) sagde:
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.«ﻒ َﻭﻣَﺎ ﻟﹶﺎ ُﻳ ْﻌﻄِﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ِﺳﻮَﺍ ُﻩ
ِ ﺐ ﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ َﻖ َﻭُﻳ ْﻌﻄِﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ ﹺﻖ ﻣَﺎ ﻟﹶﺎ ُﻳ ْﻌﻄِﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟ ُﻌ ْﻨ
ﺤ ﱡ
ِ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺭﻓِﻴﻖٌ ُﻳ
“Allah er sandelig Nænsom og kan lide nænsomhed, og giver for
nænsomhed, hvad Han ikke giver for hårdhed, og hvad Han
heller ikke giver for noget andet”. Muslim.
• Det blev berettet via A’isha (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.«ُ َﻭﻟﹶﺎ ﻳُ ْﻨ َﺰﻉُ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺷَﺎَﻧﻪ،»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ َﻖ ﻟﹶﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﻓِﻲ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺯَﺍَﻧ ُﻪ
“Når nænsomhed finder sted i en hvilken som helst ting, vil den
bestemt pryde den, og når den fjernes fra en hvilken som helst
ting, vil den bestemt blive beskæmmet”. Muslim.
• Det blev berettet via Jarir bin ’Abdullah (ra), som sagde: Jeg hørte
Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺨ ْﻴ َﺮ
َ ﺤ َﺮ ْﻡ ﺍﹾﻟ
ْ ﺤ َﺮ ْﻡ ﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ َﻖ ُﻳ
ْ » َﻣ ْﻦ ُﻳ
“Den, der fratages nænsomhed, fratages godhed”. Muslim.
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud (saaws) sige i mit hus:
 َﻭ َﻣ ْﻦ َﻭِﻟ َﻲ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣ ﹺﺮ ﹸﺃ ﱠﻣِﺘﻲ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓ َﺮ ﹶﻓ َﻖ ﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻓﺎ ْﺭ ِﻓ ْﻖ،ﺸ ﱠﻖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻓﺎ ْﺷ ﹸﻘ ْﻖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ »ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣ ْﻦ َﻭِﻟ َﻲ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻣ ﹺﺮ ﹸﺃ ﱠﻣِﺘﻲ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓ
.«ﹺﺑ ِﻪ
“O Allah, besvær den, der regerer en del af min ummahs
anliggender og volder dem besvær. Og vær nænsom mod den, der
regerer en del af min ummahs anliggender og viser nænsomhed
over for dem”. Muslim.

C) Sandfærdighed:
• Allah (swt) sagde:
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﴾ﲔ
َ ﴿ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻭﻛﹸﻮﻧُﻮﺍ َﻣ َﻊ ﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺩِﻗ
“O I som har iman, frygt Allah og vær sanddru”
(OQM. Al-Taubah 9: 119)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﺻ َﺪﻗﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻟﻜﹶﺎ ﹶﻥ َﺧْﻴﺮًﺍ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ
َ ﴿ ﹶﻓﹶﻠ ْﻮ
“Det ville være godt for dem, om de var sande og tro mod Allah”
(OQM. Muhammad 47: 21)
• Det blev berettet via Ibn Mas’ud (ra) at Profeten (saaws) sagde:
ُﺼﺪُﻕ
ْ  َﻭﻣَﺎ َﻳﺰَﺍ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ َﻳ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱠﺮ َﻳ ْﻬﺪِﻱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ،ﻕ َﻳ ْﻬﺪِﻱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱢﺮ
َ ﺼ ْﺪ
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱢ،ﻕ
ﺼ ْﺪ ﹺ
» َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﺑﹺﺎﻟ ﱢ
.«...ﺻﺪﱢﻳﻘﹰﺎ
ِ ﺐ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﻕ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ﹾﻜَﺘ
َ ﺼ ْﺪ
ﺤﺮﱠﻯ ﺍﻟ ﱢ
َ َﻭَﻳَﺘ

“Hold jer til sandfærdigheden, idet sandfærdigheden retleder til
retskaffenhed (al-birr), og retskaffenhed retleder til Jannah. Man
vil blive ved med at tale sandt og eftersøge sandfærdighed, indtil
man optegnes hos Allah som sanddru…”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Ka’b bin Malik (ra), som fortalte om sin
udeblivelse fra Allahs Sendebud(s hær) under Tabuk-slaget … hvori
han sagde: “Og jeg sagde: O Allahs Sendebud, Allah har sandelig
reddet mig med sandfærdighed, og det hører med til min tauba
(anger), at jeg ikke udtaler andet end sandfærdighed, så længe
jeg er i live…”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Al-Hasan bin Ali (raa), som sagde: Jeg har
memoreret fra Allahs Sendebud (saaws):
.«ﺏ ﺭﹺﻳَﺒﺔﹲ
َ ﻕ ﹸﻃ َﻤ ﹾﺄﻧﹺﻴَﻨﺔﹲ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ
َ ﺼ ْﺪ
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱢ،ﻚ
َ ُﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣَﺎ ﻟﹶﺎ َﻳﺮﹺﻳﺒ
َ ُﻉ ﻣَﺎ َﻳﺮﹺﻳﺒ
ْ » َﺩ
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“Undlad hvad du betvivler (og hold dig) til det, du ikke betvivler,
da sandfærdighed er tryghed, og løgn er mistanke”. Al-Tirmidhi,
som sagde: Hasan og sahih.
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Amru (raa), som sagde:
ﻕ ﺍﻟ ﱢﻠﺴَﺎ ِﻥ
ُ ﺻﺪُﻭ
َ : ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ِﻕ ﺍﻟ ﱢﻠﺴَﺎﻥ
ﺻﺪُﻭ ﹺ
َ ﺐ
ﺨﻤُﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹺ
ْ  ﹸﻛ ﱡﻞ َﻣ:ﻀﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺱ ﹶﺃ ﹾﻓ
ﻱ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
 ﹶﺃ ﱡ،ِ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ:»ﻗِﻴ ﹶﻞ
.«ﺴ َﺪ
َ  ﻫُ َﻮ ﺍﻟﱠﺘ ِﻘ ﱡﻲ ﺍﻟﱠﻨ ِﻘ ﱡﻲ ﹶﻻ ﹺﺇﹾﺛ َﻢ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ َﺑ ْﻐ َﻲ َﻭ ﹶﻻ ِﻏ ﱠﻞ ﻭ ﹶﻻ َﺣ:ﺨﻤُﻮ ُﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﺐﹺ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ْ  ﹶﻓﻤَﺎ َﻣ،َُﻧ ْﻌ ﹺﺮ ﹸﻓﻪ
“Der blev sagt: O Allahs Sendebud (saaws), hvilke folk er bedst?
Han sagde: Enhver med et purt hjerte og en sandfærdig tunge.
De sagde: Den med en sandfærdig tunge kender vi, men hvem er
den med et purt hjerte? Han sagde: Han er den gudfrygtige og
rene, i hvilken der ingen forsyndelse, overgreb, nag eller
misundelse er”. Ibn Majah, og både al-Haithami og al-Mundhiri
autoriserede dens beretningskæde som sahih.
• Det blev berettet via Abu Bakr al-Siddiq (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«... ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﻕ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱢﺮ َﻭ ُﻫﻤَﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ﺼ ْﺪ ﹺ
» َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﺑﹺﺎﻟ ﱢ
“Hold jer til sandfærdigheden, da den er sammen(knyttet til)
retskaffenhed, og de er begge i Jannah… ”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’
(hadith-samling). Den er også autoriseret af al-Tabarani via Mu’awiya
med en beretningskæde betegnet som hasan af al-Mundhiri og alHaithami.
• Det blev berettet via Abu Sa’id al-Khudari (ra) om Profeten (saaws),
som sagde:
.«ﺸ َﻬ َﺪﺍ ِﺀ
ﲔ ﻭَﺍﻟ ﱡ
َ ﺼﺪﱢﻳ ِﻘ
ﲔ ﻭَﺍﻟ ﱢ
َ ﻕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ِﻣﲔُ َﻣ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒﱢﻴ
ُ ﺼﺪُﻭ
»ﺍﻟﺘﱠﺎ ﹺﺟﺮُ ﺍﻟ ﱠ
“Den sandfærdige, pålidelige forretningsdrivende er sammen
med profeter, sanddru og martyrer”. Al-Tirmidhi, som sagde: En
hasan hadith.
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D) At forvisse sig om hvad man udtaler og beretter, samt
nøje undersøge overleveringen:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﻚ ﹺﺑ ِﻪ ِﻋ ﹾﻠ ٌﻢ
َ ﺲ ﹶﻟ
َ ﴿ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻘﻒُ ﻣَﺎ ﹶﻟْﻴ
“Og følg ikke det, som du ikke har nogen viden om”
(OQM. Al-Isra’ 17: 36)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﺐ َﻋﺘِﻴ ٌﺪ
ٌ ﴿ ﻣَﺎ َﻳ ﹾﻠ ِﻔﻆﹸ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻝ ﹺﺇﻻﱠ ﹶﻟ َﺪْﻳ ِﻪ َﺭﻗِﻴ
“Han udtrykker ikke et ord, uden at der er en vogtende (engel) parat” (OQM.
Qaf 50: 18)
• Det blev berettet af Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺙ ﹺﺑ ﹸﻜ ﱢﻞ ﻣَﺎ َﺳ ِﻤ َﻊ
ﺤ ﱢﺪ ﹶ
َ ُ» ﹶﻛﻔﹶﻰ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ ْﺮ ِﺀ ﹶﻛ ِﺬﺑًﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳ
“Det er nok løgn for en person, at berette alt, hvad han hører”.
Muslim.

E) God tale:
• Det blev berettet via ’Udai bin Hatim (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺠ ْﺪ ﹶﻓﹺﺒ ﹶﻜ ِﻠ َﻤ ٍﺔ ﹶﻃﱢﻴَﺒ ٍﺔ
 ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹺ،ﺸ ﱢﻖ َﺗ ْﻤ َﺮ ٍﺓ
ِ »ﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹺﺑ
“Beskyt jer mod ilden, selv med en halv daddel; hvis man ikke har
en, så med et godt ord”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde, at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
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.«ﺻ َﺪﹶﻗﺔﹲ
َ »ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻜِﻠ َﻤﺔﹸ ﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴَﺒ ﹸﺔ
“Og det gode ord er en almisse” Der er enighed herom.
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Amru (ra), som sagde, at
Profeten (saaws) sagde:
 ِﻟ َﻤ ْﻦ ِﻫ َﻲ ﻳَﺎ:ﻱ
ﻚ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺷ َﻌ ﹺﺮ ﱡ
ٍ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑُﻮ ﻣَﺎِﻟ، َﻭﺑَﺎ ِﻃُﻨﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻇﹶﺎ ِﻫ ﹺﺮﻫَﺎ، ُﻳﺮَﻯ ﻇﹶﺎ ِﻫ ُﺮﻫَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺑَﺎ ِﻃﹺﻨﻬَﺎ،ﺠﱠﻨ ِﺔ ﻏﹸ ْﺮ ﹶﻓ ﹰﺔ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
.«ٌﺱ ﹺﻧﻴَﺎﻡ
ُ ﺕ ﻗﹶﺎِﺋﻤًﺎ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎ
َ  َﻭﺑَﺎ، َﻭﹶﺃ ﹾﻃ َﻌ َﻢ ﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ َﻡ،ﺏ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﻠﹶﺎ َﻡ
َ  ِﻟ َﻤ ْﻦ ﹶﺃﻃﹶﺎ:َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
“Sandelig, i Paradiset er der et værelse, hvor dets ydre kan ses
indefra og dets indre udefra. Da sagde Abu Malik al-Ash’ari:
Hvem tilkommer det, o Allahs Sendebud? Han sagde: Til den,
der er god i sin tale, bespiser (folk) og tilbringer natten med
qiyam, mens folk sover”. Al-Tabarani, og al-Haithami og al-Mundhiri
betegnede den som hasan, og al-Hakim, der betegnede den som sahih.

F) Glad ansigt:
• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﹶﺃﺧَﺎ َﻙ ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ٍﻪ ﹶﻃ ِﻠﻴ ﹴﻖ،ﻑ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ
ِ ﺤ ِﻘ َﺮ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ
ْ »ﻟﹶﺎ َﺗ
“Foragt ingen ma’ruf (god gerning), selv det, at du møder din
bror med et glad ansigt”. Muslim.
• Det blev berettet via Jabir bin ’Abdullah (raa), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
ﻍ ِﻣ ْﻦ َﺩﹾﻟ ﹺﻮ َﻙ ﻓِﻲ ﹺﺇﻧَﺎ ِﺀ
 َﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ﹾﻔ ﹺﺮ ﹶ،ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﹶﺃﺧَﺎ َﻙ ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ٍﻪ ﹶﻃ ﹾﻠ ﹴﻖ
ِ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ،ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ﻑ
ٍ » ﹸﻛ ﱡﻞ َﻣ ْﻌﺮُﻭ
.«ﻚ
َ ﹶﺃﺧِﻴ
“Enhver ma’ruf er en almisse. Og det hører med til ma’ruf, at du
møder din bror med et glad ansigt, og at du hælder ud af din
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kande i din brors kop”. Ahmad og al-Tirmidhi, som sagde: Den er en
hasan og sahih hadith.
• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«... ﺻ َﺪ ﹶﻗﺔﹲ
َ ﻚ
َ ﻚ ﻓِﻲ َﻭ ْﺟ ِﻪ ﹶﺃﺧِﻴ
َ ُﺴﻤ
»َﺗَﺒ ﱡ
“At du smiler over for din brors ansigt er en sadaqa… ”. Ahmad og
Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via Abu Jari al-Hujaimi, som sagde:
 ﹶﻓ َﻌ ﱢﻠ ْﻤﻨَﺎ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ َﻳ ْﻨ ﹶﻔ ُﻌﻨَﺎ، ﹺﺇﻧﱠﺎ ﹶﻗ ْﻮﻡٌ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﺩَﻳ ِﺔ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ُﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖ
َ »ﹶﺃَﺗ ْﻴﺖُ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ﹶﻜ ﱢﻠ َﻢ،ﺴﻘِﻲ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﻍ ِﻣ ْﻦ َﺩﹾﻟ ﹺﻮ َﻙ ﻓِﻲ ﹺﺇﻧَﺎ ِﺀ ﺍ ﹾﻟ ُﻤ
 َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ﹾﻔ ﹺﺮ ﹶ،ﻑ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ
ِ ﺤ ِﻘ َﺮ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ
ْ  ﻟﹶﺎ َﺗ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ
«... ﺴﻂﹲ
ِ ﻚ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﻣُ ْﻨَﺒ
َ ُﹶﺃﺧَﺎ َﻙ َﻭ َﻭ ْﺟﻬ
“Jeg kom til Allahs Sendebud (saaws) og sagde: O Allahs
Sendebud, vi er et beduinfolk, lær os noget, som Allah gavner os
med. Så sagde han: Foragt intet af ma’ruf, selv at du hælder ud af
din kande i koppen hos den person, der beder om at drikke, og
selv at du taler til din bror med et venligt ansigt (rettet) mod ham
…”. Ahmad, Abu Dawud og al-Tirmidhi som sagde, at den er hasan og
sahih; og Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).

G) Tavshed undtagen om noget godt:
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) sagde:

.«ﺖ
ْ ﺼ ُﻤ
ْ » َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ ﹺﺮ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ َﺧ ْﻴﺮًﺍ ﹶﺃ ْﻭ ِﻟَﻴ
“Lad den, der har iman på Allah og den Yderste dag, sige noget
godt eller tie”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via al-Bara’ bin Azib (ra) som sagde:
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،ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ  َﻋ ﱢﻠ ْﻤﻨﹺﻲ َﻋ َﻤﻠﹰﺎ ُﻳ ْﺪ ِﺧ ﹸﻠﻨﹺﻲ ﺍﹾﻟ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ »ﺟَﺎ َﺀ ﹶﺃ ْﻋﺮَﺍﹺﺑ ﱞﻲ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﻚ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ ِﻄ ْﻖ ﹶﺫِﻟ،ﻚ ﺍﻟ ﱠﺮ ﹶﻗَﺒ ﹶﺔ
 َﻭ ﹸﻓ ﱠ،ﺴ َﻤ ﹶﺔ
َ  ﹶﺃ ْﻋِﺘ ْﻖ ﺍﻟﱠﻨ،ﺴﹶﺄﹶﻟ ﹶﺔ
ْ ﺖ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ ﺿ
ْ ﺕ ﺍﹾﻟﺨُ ﹾﻄَﺒ ﹶﺔ ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﺃ ْﻋ َﺮ
َ ﺼ ْﺮ
َ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻗ
َ  ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹸ ْﻨ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻚ ﹺﺇﻟﱠﺎ
َ ﻒ ِﻟﺴَﺎَﻧ
ﻚ ﹶﻓ ﹸﻜ ﱠ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ ِﻄ ْﻖ ﹶﺫِﻟ، ﻭَﺍْﻧ َﻪ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ْﻨ ﹶﻜ ﹺﺮ،ﻑ
ِ  َﻭﹾﺃ ُﻣ ْﺮ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ، ﻭَﺍ ْﺳ ﹺﻖ ﺍﻟ ﱠﻈﻤْﺂ ﹶﻥ،ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻃ ِﻌ ْﻢ ﺍﹾﻟﺠَﺎِﺋ َﻊ
.«َﻋ ْﻦ َﺧ ْﻴ ﹴﺮ
“En beduin kom til Allahs Sendebud (saaws) og sagde: O Allahs
Sendebud, lær mig en handling, som fører mig ind i Paradiset.
Han sagde: Du har været kort i talen, men tydelig i
fremlæggelsen af spørgsmålet; frigiv mennesket og løslad fangen,
og hvis du ikke har råd til dette, så bespis den sultne, giv vand til
den tørstige, påbyd ma’ruf og forbyd munkar, og hvis du ikke kan
klare dette, så hold din tunge fra andet end noget godt”. Ahmad,
og al-Haithami sagde, at dens (beretnings)mænd er tillidsfulde; og Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling) samt al-Baihaqi i (sit værk) alShu’ab.
• Det blev berettet via Thawban (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« َﻭَﺑﻜﹶﻰ َﻋﻠﹶﻰ َﺧﻄِﻴﹶﺌِﺘ ِﻪ،ُ َﻭ َﻭ ِﺳ َﻌﻪُ َﺑ ْﻴُﺘﻪ،ُﺴﻪ
َ ﻚ َﻧ ﹾﻔ
َ »ﻃﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﻣ ﹶﻠ
“Salighed til den, der beherskede sig selv, og hvis hjem var
rummeligt (nok) for ham, og som græd over sin synd”. AlTabarani, som karakteriserede dens beretningskæde som hasan.
• Det blev berettet via Bilal bin al-Harith al-Muzani (ra), at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
 َﻳ ﹾﻜﺘُﺐُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﹶﻟﻪُ ﹺﺑﻬَﺎ،ﺖ
ْ  ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ﹸﻈ ﱡﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ْﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﻣَﺎ َﺑ ﹶﻠ َﻐ،ﺿﻮَﺍ ِﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹶﻞ ﹶﻟَﻴَﺘ ﹶﻜ ﱠﻠﻢُ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ ِﻣ ْﻦ ﹺﺭ
ُ َﻳ ﹾﻜﺘُﺐ،ﺖ
ْ  ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ﹸﻈ ﱡﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ْﺒﻠﹸ ﹶﻎ ﻣَﺎ َﺑ ﹶﻠ َﻐ،ﻂ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ِﺨ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹶﻞ ﹶﻟَﻴَﺘ ﹶﻜ ﱠﻠﻢُ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ ِﻣ ْﻦ َﺳ.ﺿﻮَﺍَﻧ ُﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﻳ ْﻮ ﹺﻡ َﻳ ﹾﻠﻘﹶﺎ ُﻩ
ْ ﹺﺭ
.«ﺨ ﹶﻄﻪُ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﻳ ْﻮ ﹺﻡ َﻳ ﹾﻠﻘﹶﺎ ُﻩ
َ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻟ ُﻪ ﹺﺑﻬَﺎ َﺳ
“En mand vil udtale et ord, der falder under Allahs velbehag, og
som han ikke ville have troet, det ville nå så meget som det
nåede, og som Allah, den Ophøjede, herfor vil skrive Sin velbehag
over, indtil den dag han møder Ham. Og en mand vil udtale et
ord, der falder under Allahs mishag, og som han ikke ville have
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troet, det ville nå så meget som det nåede, og som Allah herfor vil
skive Sin mishag over, indtil den dag han møder Ham”. Malik og
al-Tirmidhi, som sagde: Hasan og sahih; og al-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling), og al-Hakim, der karakteriserede
den som sahih og al-Dhahabi udtrykte enighed med ham heri.
• Det blev berettet via Mu’adh bin Jabal (ra), som sagde:
 ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ:ُ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖ،ُﺴﲑ
ِ ﺤﻦُ َﻧ
ْ ﺤﺖُ َﻳ ْﻮﻣًﺎ ﹶﻗﺮﹺﻳﺒًﺎ ِﻣ ْﻨﻪُ َﻭَﻧ
ْ ﺻَﺒ
ْ  ﹶﻓﹶﺄ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻓِﻲ َﺳ ﹶﻔ ﹴﺮ
َ ﺖ َﻣ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ُ » ﹸﻛ ْﻨ
 َﺑﻠﹶﻰ:ﺖ
ُ ﻚ ﻛﹸ ﱢﻠ ِﻪ؟ ﹸﻗ ﹾﻠ
َ  ﹶﺃﻟﹶﺎ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُ َﻙ ﹺﺑ َﻤﻠﹶﺎ ِﻙ ﹶﺫِﻟ: ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ... ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﻭﻳُﺒَﺎ ِﻋ ُﺪﻧﹺﻲ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
َ  ﹶﺃ ْﺧﹺﺒ ْﺮﻧﹺﻲ ﹺﺑ َﻌ َﻤ ﹴﻞ ُﻳ ْﺪ ِﺧ ﹸﻠﻨﹺﻲ ﺍﹾﻟ،ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﻳَﺎ َﻧﹺﺒ ﱠﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭﹺﺇﻧﱠﺎ ﹶﻟﻤُﺆَﺍ َﺧﺬﹸﻭ ﹶﻥ ﹺﺑﻤَﺎ َﻧَﺘ ﹶﻜ ﱠﻠﻢُ ﹺﺑ ِﻪ؟:ﺖ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ، َﻭﹶﺃﺷَﺎ َﺭ ﹺﺇﻟﹶﻰ ِﻟﺴَﺎﹺﻧ ِﻪ،ﻚ َﻫﺬﹶﺍ
َ ﻒ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
 ﹸﻛ ﱠ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺣﺼَﺎِﺋﺪ، ﹶﺃ ْﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﻋﻠﹶﻰ َﻣﻨَﺎ ِﺧ ﹺﺮ ِﻫ ْﻢ،ﺱ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﻋﻠﹶﻰ ُﻭﺟُﻮ ِﻫ ﹺﻬ ْﻢ
َ ﺐ ﺍﻟﻨﱠﺎ
 َﻭ َﻫ ﹾﻞ َﻳ ﹸﻜ ﱡ،ﻚ
َ ﻚ ﺃﹸ ﱡﻣ
َ  ﹶﺛ ِﻜ ﹶﻠ ْﺘ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.«ﺴَﻨِﺘ ﹺﻬ ْﻢ
ِ ﹶﺃﹾﻟ
“Jeg var på rejse sammen med Profeten (saaws), hvor jeg en dag
befandt mig i nærheden af ham, mens vi gik, så sagde jeg: O
Allahs Sendebud, fortæl mig om en handling, som fører mig ind i
Paradiset og holder mig væk fra Ilden… Derefter sagde han: Skal
jeg ikke fortælle dig om samlingspunktet for alt dette? Jeg sagde:
Jo, o Allahs Sendebud. Han sagde: Hold denne tilbage i dig selv –
og pegede på sin tunge. Jeg sagde: O Allahs Profet, bliver vi
dadlet for det, vi udtaler? Han sagde: Må din mor miste dig, er
der andet, der kaster folk på deres ansigter i Ilden – eller han
sagde ’på deres næser’ - end høsterne af deres tunger”. Ahmad og
al-Tirmidhi som sagde: Hasan og sahih; samt al-Nasa’i og Ibn Majah.

H) Pligtopfyldelse:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﺃ ْﻭﻓﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟ ُﻌﻘﹸﻮ ِﺩ
“O I som har iman, opfyld (jeres) pagter” (OQM. Al-Ma’idah 5: 1)
Og Han (swt) sagde også:
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﴾ ﴿ َﻭﹶﺃ ْﻭﻓﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻌ ْﻬ ِﺪ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﻬ َﺪ ﻛﺎﻥ َﻣﺴﺌﻮ ﹰﻻ
“Og opfyld pagten, thi pagten skal der gøres regnskab for”
(OQM. Al-Isra’ 17: 34)

I) Vrede for Allahs skyld:
• Det blev berettet via Ali bin Abi Talib (ra), som sagde:
،ﺐ ﻓِﻲ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ
َ ﻀ
َ  ﹶﻓ َﺮﹶﺃْﻳﺖُ ﺍﹾﻟ َﻐ،ﺨ َﺮ ْﺟﺖُ ﻓِﻴﻬَﺎ
َ  ﹶﻓ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺣُ ﱠﻠ ﹰﺔ ِﺳَﻴﺮَﺍ َﺀ
َ » ﹶﻛﺴَﺎﻧﹺﻲ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺸ ﹶﻘ ﹾﻘُﺘﻬَﺎ َﺑ ْﻴ َﻦ ﹺﻧﺴَﺎﺋِﻲ
َ ﹶﻓ
“Allahs Sendebud (saaws) gav mig en silkebroderet dragt, som
jeg tog på og gik ud med, og da så jeg vreden i hans ansigt,
fordelte jeg den mellem mine hustruer”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Mas’ud bin ’Amru al-Badri (ra), som
sagde:
 ِﻣﻤﱠﺎ، ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺟ ﹺﻞ ﹸﻓﻠﹶﺎ ٍﻥ،ﺢ
ﺼ ْﺒ ﹺ
ﺻﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﱡ
َ  ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﻟﹶﺄَﺗﹶﺄ ﱠﺧﺮُ َﻋ ْﻦ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ »ﺟَﺎ َﺀ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
،ﺐ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ
َ ﻀ
ِ ﻂ ﹶﺃ َﺷ ﱠﺪ ِﻣﻤﱠﺎ ﹶﻏ
ﺐ ﻓِﻲ َﻣ ْﻮ ِﻋ ﹶﻈ ٍﺔ ﹶﻗ ﱡ
َ ﻀ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻏ
َ  ﹶﻓﻤَﺎ َﺭﹶﺃْﻳﺖُ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ُﻳﻄِﻴ ﹸﻞ ﹺﺑﻨَﺎ
ﻒ َﻭﺫﹶﺍ
َ ﻀﻌِﻴ
ﲑ ﻭَﺍﻟ ﱠ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ َﻭﺭَﺍِﺋ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﹺﺒ،ﺱ ﹶﻓ ﹾﻠﻴُﻮ ﹺﺟ ْﺰ
َ  ﹶﻓﹶﺄﱡﻳﻜﹸ ْﻢ ﹶﺃ ﱠﻡ ﺍﻟﻨﱠﺎ، ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ُﻣَﻨ ﱢﻔﺮﹺﻳ َﻦ،ﺱ
ُ  ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ:ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
.«ﺍﹾﻟﺤَﺎ َﺟ ِﺔ
“Der kom en mand til Profeten (saaws) og sagde: Jeg holder mig
fra morgen-salah pga. den og den mand for han trækker ud (når
han leder os i bøn). Sandelig, jeg har aldrig nogen sinde set
Allahs Sendebud (saaws) blive så vred under en formaning, som
han blev vred den dag, hvor han sagde: O folk, nogle blandt jer er
frastødende; den, der leder folk (som imam), skal gør det
kortvarigt, da der bag ham er den ældre, den svage og den
(optagede) med et ærinde”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde:
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 ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﺭَﺁ ُﻩ، َﻭ ﹶﻗ ْﺪ َﺳَﺘ ْﺮﺕُ َﺳ ْﻬ َﻮ ﹰﺓ ﻟِﻲ ﹺﺑ ِﻘﺮَﺍ ﹴﻡ ﻓِﻴ ِﻪ َﺗﻤَﺎﺛِﻴﻞﹸ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﻣ ْﻦ َﺳ ﹶﻔ ﹴﺮ
َ » ﹶﻗ ِﺪ َﻡ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ﷲ َﻳ ْﻮ َﻡ
ِ ﺱ َﻋﺬﹶﺍﺑًﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍ
 ﹶﺃ َﺷ ﱡﺪ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ،ﺸﺔﹸ
َ  ﻳَﺎ ﻋَﺎِﺋ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻫَﺘ ﹶﻜﻪُ َﻭَﺗ ﹶﻠ ﱠﻮ ﹶﻥ َﻭ ْﺟﻬُﻪُ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺨ ﹾﻠ ﹺﻖ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُﻀَﺎﻫُﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ
“Allahs Sendebud (saaws) kom tilbage fra en rejse, hvor jeg (i
mellemtiden) havde tildækket min hylde med et broderet stof
med portrætter. Da Allahs Sendebud (saaws) så det, rev han det
ned og hans ansigt ændrede farve, og han sagde: O A’isha, de
hårdest straffede mennesker hos Allah på Opstandelsesdagen er
dem, der efterligner Allahs skabelse”. Der er enighed herom.

J) God tro om de troende:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﺴ ﹺﻬ ْﻢ َﺧْﻴﺮًﺍ
ِ ﺕ ﹺﺑﺄﹶﻧﻔﹸ
ُ ﴿ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻻ ﹺﺇ ﹾﺫ َﺳ ِﻤ ْﻌُﺘﻤُﻮ ُﻩ ﹶﻇ ﱠﻦ ﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ ﹶﻥ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ
“Hvorfor tænkte de troende mænd og de troende kvinder, da I hørte det, ikke godt
om sig selv” (OQM. Al-Nur 24: 12)

K) Godt naboskab:
• Allah (swt) sagde:

ﺸ ﹺﺮﻛﹸﻮﺍ ﹺﺑ ِﻪ َﺷْﻴﺌﹰﺎ َﻭﺑﹺﺎﹾﻟﻮَﺍِﻟ َﺪْﻳ ﹺﻦ ﹺﺇ ْﺣﺴَﺎﻧًﺎ َﻭﹺﺑﺬِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ْﺮﺑَﻰ ﻭَﺍﹾﻟَﻴﺘَﺎﻣَﻰ
ْ ُ﴿ ﻭَﺍ ْﻋُﺒﺪُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻭ ﹶﻻ ﺗ
ﺴﺒﹺﻴ ﹺﻞ َﻭﻣَﺎ
ﺐ ﻭَﺍْﺑ ﹺﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﺠْﻨ ﹺ
َ ﺐ ﺑﹺﺎﹾﻟ
ﺐ ﻭَﺍﻟﺼﱠﺎ ِﺣ ﹺ
ﲔ ﻭَﺍﹾﻟﺠَﺎ ﹺﺭ ﺫِﻱ ﺍﹾﻟ ﹸﻘ ْﺮﺑَﻰ ﻭَﺍﹾﻟﺠَﺎ ﹺﺭ ﺍﹾﻟﺠُﻨُ ﹺ
ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﺴَﺎ ِﻛ ﹺ

﴾ ﺖ ﹶﺃْﻳﻤَﺎُﻧ ﹸﻜ ْﻢ
ْ َﻣﹶﻠ ﹶﻜ
“Og tilbed Allah og sæt ikke noget ved siden af Ham og (vis) godhed mod forældre
og slægtninge og de forældreløse og de fattige og den beslægtede nabo og den fremmede
nabo og jeres fælle ved jeres side og vandringsmanden og hvad jeres højrehånd
besidder” (OQM. Al-Nisa’ 4: 36)
• Det blev berettet via Ibn ’Umar og A’isha (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
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.«ُ»ﻣَﺎ ﺯَﺍ ﹶﻝ ﹺﺟ ْﺒﺮﹺﻳ ﹸﻞ ﻳُﻮﺻِﻴﻨﹺﻲ ﺑﹺﺎﹾﻟﺠَﺎ ﹺﺭ َﺣﺘﱠﻰ ﹶﻇَﻨ ْﻨﺖُ ﹶﺃﱠﻧﻪُ َﺳﻴُ َﻮ ﱢﺭﺛﹸﻪ
“Jibril blev ved med at give mig råd om naboen, indtil jeg troede,
at han ville lade denne arve”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Shuraih al-Khuza’i (ra), at Profeten
(saaws) sagde:
.«... ﺴ ْﻦ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺟَﺎ ﹺﺭ ِﻩ
ِﺤ
ْ » َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ ﹺﺮ ﹶﻓ ﹾﻠُﻴ
“Lad den, der har iman på Allah og den Yderste dag, være god
ved sin nabo …”. Der er enighed herom. Og ifølge al-Bukhari’s
beretning står der:
.«ُ» ﹶﻓ ﹾﻠُﻴ ﹾﻜ ﹺﺮ ْﻡ ﺟَﺎ َﺭﻩ
“Lad ham beværte sin nabo”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Anas (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«ﺴ ِﻪ
ِ ﺐ ِﻟَﻨ ﹾﻔ
ﺤ ﱡ
ِ ﺐ ِﻟﺠَﺎ ﹺﺭ ِﻩ ﹶﺃ ْﻭ ِﻟﹶﺄﺧِﻴ ِﻪ ﻣَﺎ ُﻳ
ﺤ ﱠ
ِ  ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ َﻋ ْﺒﺪٌ َﺣﺘﱠﻰ ُﻳ،ﺴﻲ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ
ِ » َﻭﺍﱠﻟ ِﺬﻱ َﻧ ﹾﻔ
“Og ved Den, i Hvis hånd min sjæl ligger, ingen tjener vil have
iman førend han elsker for sin nabo - eller sin bror - det, han
elsker for sig selv”. Muslim.
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Amru (raa), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺠﲑَﺍ ِﻥ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺧ ْﻴﺮُﻫُ ْﻢ ِﻟﺠَﺎ ﹺﺭ ِﻩ
 َﻭ َﺧ ْﻴﺮُ ﺍﹾﻟ ﹺ،ﺏ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺧ ْﻴﺮُﻫُ ْﻢ ِﻟﺼَﺎ ِﺣﹺﺒ ِﻪ
ﺻﺤَﺎ ﹺ
ْ » َﺧ ْﻴﺮُ ﺍﹾﻟﹶﺄ
“Den bedste følgesvend hos Allah er den, der er bedst mod sin
følgesvend, og den bedste nabo hos Allah er den, der er bedst
mod sin nabo”. Ibn Khuzaima og Ibn Hibban i deres ’Sahih’ (hadith-
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samlinger); og al-Hakim, som sagde: Den er sahih ifølge Muslims,
Ahmads og al-Darimis betingelser.
• Det blev berettet via Sa’d bin Abi Waqqas (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«...ﺴ ﹶﻜﻦُ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺳ ُﻊ ﻭَﺍﹾﻟﺠَﺎﺭُ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺢُ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ﹶﻛﺐُ ﺍﹾﻟ َﻬﻨﹺﻲ ُﺀ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ،ﺤ ﹸﺔ
َ ﺼﺎِﻟ
 ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﺍﻟ ﱠ:ﺴ َﻌﺎ َﺩ ِﺓ
»ﹶﺃ ْﺭَﺑﻊٌ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
“Fire hører med til lyksalighed: Den retskafne hustru, den
rummelige bopæl, den retskafne nabo og det bekvemme
transportmiddel …”, hadith’en. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling) og Ahmad med en sahih beretningskæde.
• Det blev berettet via Naf’é bin al-Harith (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺴ ﹶﻜﻦُ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺳ ُﻊ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ، ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ﹶﻛﺐُ ﺍﹾﻟ َﻬﻨﹺﻲ ُﺀ،ُ» ِﻣ ْﻦ َﺳﻌَﺎ َﺩ ِﺓ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ِﺀ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ُﺭ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺢ
“Blandt en persons lyksalighed er den retskafne nabo, det
bekvemme transportmiddel og den rummelige bopæl”. Ahmad, og
al-Mundhiri og al-Haithami sagde, at dens beretningsmænd har status
som sahih-beretningsmænd.
• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﻚ
َ  َﻭَﺗﻌَﺎ َﻫ ْﺪ ﹺﺟﲑَﺍَﻧ،ﺖ َﻣ َﺮ ﹶﻗﹰﺎ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻛِﺜ ْﺮ ﻣَﺎ َﺀﻫَﺎ
َ ﺨ
ْ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻃَﺒ،»ﻳَﺎ ﹶﺃﺑَﺎ ﹶﺫ ﱟﺭ
“O du Abu Dharr, når du tilbereder en suppe, så gør det med
rigeligt vand, og tag dig (hermed) af dine naboer”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺤ ِﻘ َﺮ ﱠﻥ ﺟَﺎ َﺭﺓﹲ ِﻟﺠَﺎ َﺭِﺗﻬَﺎ َﻭﹶﻟ ْﻮ ِﻓ ْﺮ ِﺳ َﻦ ﺷَﺎ ٍﺓ
ْ  ﻟﹶﺎ َﺗ،ﺕ
ِ ﺴ ِﻠﻤَﺎ
ْ »ﻳَﺎ ﹺﻧﺴَﺎ َﺀ ﺍﹾﻟ ُﻤ
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“O muslimske kvinder, lad ingen naboerske ringeagte sin
naboerske, selv (hvis det skulle være) en lammehov”. Der er
enighed herom.
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde: Jeg sagde, o Allahs
Sendebud, jeg har to naboersker, til hvem af dem skal jeg give en gave?
Han sagde:
.«ﻚ ﺑَﺎﺑًﺎ
ِ »ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﹺﺑ ﹺﻬﻤَﺎ ِﻣ ْﻨ
“Til den, hvis dør ligger nærmest dig”. Al-Bukhari.

L) Betroelse (Amana):
• ِAllah (swt) sagde:

﴾ ﺕ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ ْﻫِﻠﻬَﺎ
ِ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﻳ ﹾﺄﻣُﺮُﻛﹸ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ُﺗ َﺆﺩﱡﻭﺍ ﺍ َﻷﻣَﺎﻧَﺎ
“Sandelig, Allah befaler jer, at I giver de betroede (ting) til dem, der er disse
værdige” (OQM. Al-Nisa’ 4: 58)
• Det blev berettet via Hudhaifa (ra), som sagde:
 ﹶﻟﹶﺄْﺑ َﻌﹶﺜ ﱠﻦ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺚ ﹶﻟﻨَﺎ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﹶﺃﻣِﻴﻨًﺎ
 ﺍْﺑ َﻌ ﹾ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
َ ﺠﺮَﺍ ﹶﻥ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ْ »ﺟَﺎ َﺀ ﹶﺃ ْﻫﻞﹸ َﻧ
.« ﺡ
ﺠﺮﱠﺍ ﹺ
َ ﺚ ﹶﺃﺑَﺎ ﻋَُﺒ ْﻴ َﺪ ﹶﺓ ْﺑ َﻦ ﺍﹾﻟ
 ﹶﻓَﺒ َﻌ ﹶ،ﺱ
ُ ﻑ ﹶﻟﻪُ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﺸ َﺮ
ْ  ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘ،ﲔ
ﹶﺃﻣِﻴﻨًﺎ َﺣ ﱠﻖ ﹶﺃ ِﻣ ﹴ
“Najran-folk kom til Profeten (saaws) og sagde: Send os en
troværdig mand. Han sagde (til dem): Sandelig, jeg vil sende jer
en troværdig, sandelig troværdig mand. Folk begyndte at hævde
sig foran ham, hvorefter han sendte Abu ’Ubaida bin al-Jarrah”.
Der er enighed herom.
• Følgende blev berettet via Abu Dharr (ra):
،ٌﺿﻌِﻴﻒ
َ ﻚ
َ  ﹺﺇﱠﻧ، ﻳَﺎ ﹶﺃﺑَﺎ ﹶﺫ ﱟﺭ: ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺏ ﹺﺑَﻴ ِﺪ ِﻩ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻨ ِﻜﺒﹺﻲ
َ ﻀ َﺮ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ،ﺴَﺘ ْﻌ ِﻤ ﹸﻠﻨﹺﻲ
ْ  ﹶﺃﻟﹶﺎ َﺗ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ﺖ
ُ » ﹸﻗ ﹾﻠ
.« َﻭﹶﺃﺩﱠﻯ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﻓِﻴﻬَﺎ،ﺤ ﱢﻘﻬَﺎ
َ  ﹺﺇﻟﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺧ ﹶﺬﻫَﺎ ﹺﺑ، َﻭﹺﺇﱠﻧﻬَﺎ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِﺧ ْﺰﻱٌ َﻭَﻧﺪَﺍ َﻣﺔﹲ،َﻭﹺﺇﱠﻧﻬَﺎ ﹶﺃﻣَﺎَﻧﺔﹲ
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“Jeg sagde: O Allahs Sendebud, vil du ikke tildele mig et
embede? Da slog han på min skulder med sin hånd, hvorpå han
sagde: O Abu Dharr, du er svag, og det er en betroelse; og på
Opstandelsesdagen er den en skændsel og anger, med mindre
man påtager sig den med rette og fuldfører, hvad man er pålagt
heri”. Muslim.
• Det blev berettet via Hudhaifa bin al-Yamman (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) fortalte os to ahadith, hvoraf jeg har set en
(blive realiseret), mens jeg (nu) venter på den anden; han fortalte os:
.«... ﺏ ﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹺﻝ
ﺖ ﻓِﻲ َﺟ ﹾﺬ ﹺﺭ ﹸﻗﻠﹸﻮ ﹺ
ْ »ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣَﺎَﻧ ﹶﺔ َﻧ َﺰﹶﻟ
“Troværdighed slog sig ned i roden af mændenes hjerter …”. Der
er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra) at Allahs Sendebud (saaws)
sagde til dem, der omgav ham blandt sin ummah:
، َﻭﺍ َﻷ َﻣﺎَﻧ ﹸﺔ، َﻭﺍﻟ ﱠﺰ ﹶﻛﺎ ﹸﺓ،ﺼ ﹶﻠﺎ ﹸﺓ
 ﺍﻟ ﱠ:ﷲ؟ ﹶﻗﺎ ﹶﻝ
ِ  َﻣﺎ ُﻫ ﱠﻦ َﻳﺎ َﺭ ُﺳﻮ ﹶﻝ ﺍ:ﺖ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ،ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻛ ﹶﻔ ﹸﻞ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﺍﹾﻟ
ٍ ﺴ
ِ »ﹺﺇ ﹾﻛ ﹶﻔ ﹸﻠﻮﺍ ِﻟﻲ ﹺﺑ
.«ﺴﺎ ﹸﻥ
َ  َﻭﺍﻟ ﱢﻠ، َﻭﺍﹾﻟَﺒ ﹾﻄ ُﻦ،ﺝ
ُ َﻭﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﺮ
“Garanter mig seks (ting), så vil jeg garantere jer Paradiset. Jeg
sagde: Hvad er de, o Allahs Sendebud? Han sagde: Salah, zakah,
betroelsen, kønsdelen, maven og tungen”. Al-Tabarani, og alMundhiri sagde: Dens beretningskæde er i orden; og al-Haithami
karakteriserede den som hasan.
Betroelsen (dvs. amana) er de shari’ah-mæssige forpligtelser; og ifølge
nogle består den i efterlevelsen af disse. Dermed omfatter betroelsen
alle påbud og forbud. Således er khalifah’en betroet, og ligeledes er wali
(guvernøren), ’amil (underguvernøren), dommeren, Shura-rådets
medlem, hærens amir, ambassadøren, den der udfører salah, den
fastende, pilgrimmen, betaleren af zakah, da’wah-bæren, den der lærer
mennesker godheden, vidensøgeren, muftien (lærden, som udtaler sig
om shari’ah-love), værgen af waqf (dotation), statskassens direktør,
sælgeren, den der beskatter afgrøder, indsamleren af almisser, kharrajjordens målingsteknikker, mujtahid (den jura-kyndige), hadith-lærden,
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historikeren, biografiforfatteren, krigsbytte-personalet, direktøren for
industridepartement, den delegerede assistent, den udøvende assistent,
oversætteren, folkeskole-læreren, manden over for sin familie, kvinden i
sin ægtemands hjem, lægen og jordemoderen, apotekeren, ammen,
partneren, den ansatte, direktøren for Khilafah-departementet og hans
underordnede direktører såsom salgsdirektøren, gæstehuschefen,
parkeringschefen, køkkenchefen, chefen for servicedepartementet,
advokaten, mandens samvær med sin kone, den der holder på en
hemmelighed, mediefolk, nyhedskorrespondenten og journalisten, som
hører folks nyheder i kraft af sit arbejde med telefon og Internet og
andre. Således har betroelsen en stor betydning og et omfattende
virkeflet, og ingen mukallaf (dvs. ansvarlig) er fri for en pligt i denne
forbindelse, hvad enten det er meget eller lidt, stort eller lille.

M) Fromhed (Al-wara’) og undladelse af tvivlspørgsmål:
• Det blev berettet via Hudhaifa bin al-Yamman (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﻉ
ُ  َﻭ َﺧ ْﻴ ُﺮ ِﺩﻳﹺﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﺍﹾﻟ َﻮ َﺭ،ﻀ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ِﻌَﺒﺎ َﺩ ِﺓ
ْ ﻀ ﹸﻞ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ َﺧ ْﻴﺮٌ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ
ْ » ﹶﻓ
“Videns fortrin er bedre end andagtens, og det bedste af jeres
Deen er wara’ (fromhed)”. Al-Tabarani og al-Bazzar, og al-Mundhiri
sagde, at den har en hasan beretningskæde.
• Det blev berettet via al-Nu’man bin Bashir (raa), som sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
ﺕ
ِ ﺸُﺒﻬَﺎ
 ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﺍﱠﺗﻘﹶﻰ ﺍﻟ ﱡ،ﺸَﺘﹺﺒﻬَﺎﺕٌ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻬُ ﱠﻦ ﹶﻛِﺜﲑٌ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱﹺ
ْ  َﻭَﺑ ْﻴَﻨ ُﻬﻤَﺎ ُﻣ،ٌﺤﺮَﺍ َﻡ َﺑﱢﻴﻦ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ،ٌﺤﻠﹶﺎ ﹶﻝ َﺑﱢﻴﻦ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ
ﺤﻤَﻰ ﻳُﻮ ِﺷﻚُ ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ  ﻛﹶﺎﻟﺮﱠﺍﻋِﻲ َﻳ ْﺮﻋَﻰ َﺣ ْﻮ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ،ﺤﺮَﺍﻡﹺ
َ ﺕ َﻭ ﹶﻗ َﻊ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ِ ﺸُﺒﻬَﺎ
 َﻭ َﻣ ْﻦ َﻭ ﹶﻗ َﻊ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡ،ِﺿﻪ
ِ ﺍ ْﺳَﺘ ْﺒ َﺮﹶﺃ ِﻟﺪِﻳﹺﻨ ِﻪ َﻭ ِﻋ ْﺮ
ﺖ
ْ ﺤ
َ ﺻ ﹶﻠ
َ  ﹺﺇﺫﹶﺍ،ﻀ َﻐﺔﹰ
ْ ﺴ ِﺪ ُﻣ
َﺠ
َ  ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ،ُ ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﺣﻤَﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻣﺤَﺎ ﹺﺭ ُﻣﻪ،ﻚ ِﺣﻤًﻰ
ٍ  ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ َﻣ ِﻠ،َِﻳ ْﺮَﺗ َﻊ ﻓِﻴﻪ
.« ﺐ
ُ  ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭ ِﻫ َﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ،ُﺴﺪُ ﹸﻛ ﱡﻠﻪ
َﺠ
َ ﺴ َﺪ ﺍﹾﻟ
َ ﺕ ﹶﻓ
ْ ﺴ َﺪ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ،ُﺴﺪُ ﹸﻛ ﱡﻠﻪ
َﺠ
َ ﺢ ﺍﹾﻟ
َ ﺻ ﹶﻠ
َ
“Halal er tydelig og haram er tydelig, og imellem dem er der
tvivlspørgsmål, som mange mennesker ikke kender til. Derfor vil
den, der afholder sig fra tvivlspørgsmålene, bevare sin Deen og
ære frikendt. Og den, der falder i tvivlspørgsmålene, vil falde i
haram; ligesom hyrden, der lader (sine hjorde) græsse omkring
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krongodset, som han er nær ved at indtræde. Sandelig, for enhver
konge er der et krongods. Sandelig, så er Allahs krongods Hans
forbud. Sandelig, i kroppen er der en klump. Hvis den bliver god,
vil hele kroppen være god, og hvis den bliver fordærvet, vil hele
kroppen være fordærvet; sandelig, det er hjertet”. Der er enighed
herom.
• Det blev berettet via al-Nawwas bin Sam’an (ra), at Profeten (saaws)
sagde:
.«ﺱ
ُ ﺖ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﱠﻄ ِﻠ َﻊ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ  َﻭ ﹶﻛ ﹺﺮ ْﻫ،ﻚ
َ ﺴ
ِ  ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛ ُﻢ ﻣَﺎ ﺣَﺎ َﻙ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ،ﺴ ُﻦ ﺍﹾﻟﺨُﻠﹸ ﹺﻖ
ْ »ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱡﺮ ُﺣ
“Retskaffenhed (al-birr) er den gode moral, og synden er det, der
gnaver i din sjæl og som du ikke kan lide, at folk får indblik i”.
Muslim.
• Det blev berettet via Wabisah bin Ma’bad (ra), som sagde: Jeg kom
til Allahs Sendebud (saaws), hvor jeg ikke ønskede at undlade noget
som helst omkring retskaffenhed (al-birr) og synd, som jeg ikke ville
spørge ham om; han sagde til mig:
ﺴﹶﺄﻝﹸ َﻋ ْﻨﻪُ؟
ْ ﺖ َﺗ
َ ﺼﺔﹸ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُ َﻙ َﻋﻤﱠﺎ ﹺﺟ ﹾﺌ
َ  ﻳَﺎ ﻭَﺍﹺﺑ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻟِﻲ،ُﺖ ُﺭ ﹾﻛَﺒﺘِﻲ ُﺭ ﹾﻛَﺒَﺘﻪ
ْ ﺴ
 ﹶﻓ َﺪَﻧ ْﻮﺕُ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺣﺘﱠﻰ َﻣ ﱠ،ﺼﺔﹸ
َ »ﺍ ْﺩ ﹸﻥ ﻳَﺎ ﻭَﺍﹺﺑ
ﺠ َﻌ ﹶﻞ
َ ﺙ ﹶﻓ
ﺠ َﻤ َﻊ ﹶﺃﺻَﺎﹺﺑ َﻌﻪُ ﺍﻟﺜﱠﻼ ﹶ
َ  ﹶﻓ، َﻧ َﻌ ْﻢ:ﺖ
ُ  ﹸﻗ ﹾﻠ،ﺴﹶﺄﹸﻟﻨﹺﻲ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱢﺮ ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛ ﹺﻢ
ْ ﺖ َﺗ
َ  ﹺﺟ ﹾﺌ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﷲ ﹶﺃ ْﺧﹺﺒ ْﺮﻧﹺﻲ
ِ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ:ﺖ
ُ ﹸﻗ ﹾﻠ
،ُ َﻭﺍ ﹾﻃ َﻤﹶﺄ ﱠﻥ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﺐ،ﺲ
ُ ﺖ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺍﻟﱠﻨ ﹾﻔ
ْ  ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱡﺮ ﻣَﺎ ﺍ ﹾﻃ َﻤﹶﺄﱠﻧ،ﻚ
َ ﺖ ﹶﻗ ﹾﻠَﺒ
ِ ﺼﺔﹸ ﺍ ْﺳَﺘ ﹾﻔ
َ  ﻳَﺎ ﻭَﺍﹺﺑ:ﺻ ْﺪﺭﹺﻱ َﻭَﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
َ َﻳ ْﻨﻜﹸﺖُ ﹺﺑ َﻬﺎ
.«ﺱ َﻭﹶﺃ ﹾﻓَﺘ ْﻮ َﻙ
ُ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻓﺘَﺎ َﻙ ﺍﻟﻨﱠﺎ،ﺼ ْﺪ ﹺﺭ
 َﻭَﺗ َﺮ ﱠﺩ َﺩ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ،ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛ ُﻢ ﻣَﺎ ﺣَﺎ َﻙ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﺐﹺ
“Kom nærmere, o Wabisa, så kom jeg tættere på ham indtil mit
knæ rørte hans knæ. Da sagde han til mig: O Wabisa, skal jeg
fortælle dig om, hvad du kom for at spørge om? Jeg svarede: O
Allahs Sendebud, fortæl mig det. Han sagde: Du kom for at
spørge om retskaffenhed (al-birr) og synd. Jeg sagde: Ja. Så
knyttede han sine tre fingre sammen og begyndte at slå på mit
bryst med dem og sige: O Wabisa, udspørg dit hjerte om fatwa;
retskaffenhed er det, som sjælen er tryg ved, og hjertet er tryg ved.
Og synden er det, der gnaver i hjertet og tøver i brystet, selv hvis
folk gav dig en eller flere fatwaer (herom)”. Al-Mundhiri sagde:
Ahmad berettede den med en hasan beretningskæde. Og al-Nawawi
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sagde: Den er en hasan hadith berettet af Ahmad og al-Darimi i deres
’Musnad’ (hadith-samlinger).
• Det blev berettet via Abu Tha’laba Al-Khishani (ra), som sagde: Jeg
sagde: O Allahs Sendebud, fortæl mig om, hvad der er tilladt - og hvad
der er forbudt for mig. Han sagde:
 َﻭﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹾﻄ َﻤِﺌ ﱠﻦ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ،ﺲ
ُ ﺴ ﹸﻜ ْﻦ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺍﻟﱠﻨ ﹾﻔ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛ ُﻢ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ،ﺐ
ُ  ﻭَﺍ ﹾﻃ َﻤﹶﺄ ﱠﻥ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ،ﺲ
ُ ﺖ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺍﻟﱠﻨ ﹾﻔ
ْ »ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱡﺮ ﻣَﺎ َﺳ ﹶﻜَﻨ
.« َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻓﺘَﺎ َﻙ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻔﺘُﻮ ﹶﻥ،ﺐ
ُ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ
“Retskaffenhed (Al-Birr) er det, som sjælen slår sig til ro med, og
som hjertet er tryg ved. Og synden er det, som sjælen ikke slår sig
til ro med, og som hjertet ikke er tryg ved, selv hvis muftierne gav
dig fatwa (herom)”. Al-Mundhiri sagde: Ahmad berettede den med en
god beretningskæde. Og Al-Haithami sagde: Ahmad og al-Tabarani
berettede den. Og i ’al-Sahih’ forekommer dens første led, og dens
beretningsmænd er pålidelige.
• Det blev berettet via Anas (ra), at Profeten (saaws) fandt en daddel
på vejen, og sagde:
.«ﺼ َﺪ ﹶﻗ ِﺔ ﹶﻟﹶﺄ ﹶﻛ ﹾﻠُﺘﻬَﺎ
ﻑ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ُ »ﹶﻟ ْﻮﻟﹶﺎ ﹶﺃﻧﱢﻲ ﹶﺃﺧَﺎ
“Hvis jeg ikke havde frygt for, at den hører til almisse, ville jeg
have spist den”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Al-Hasan bin Ali (raa), som sagde: Jeg har
memoreret fra Allahs Sendebud (saaws):
.«ﻚ
َ ُﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣَﺎ ﻟﹶﺎ َﻳﺮﹺﻳﺒ
َ ُﻉ ﻣَﺎ َﻳﺮﹺﻳﺒ
ْ » َﺩ
“Undlad hvad du betvivler, (og hold dig) til det du ikke betvivler”.
Al-Tirmidhi, som sagde: Hasan og sahih. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling) og al-Nasa’i.
• Det blev berettet via ’Atiyya bin ’Urwa al-Sa’di (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
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.«ٌﺱ ﹺﺑ ِﻪ َﺣ ﹶﺬﺭًﺍ ِﻟﻤَﺎ ﹺﺑ ِﻪ َﺑ ﹾﺄﺱ
َ ﻉ ﻣَﺎ ﻟﹶﺎ َﺑ ﹾﺄ
َ  َﺣﺘﱠﻰ َﻳ َﺪ،ﲔ
َ »ﻟﹶﺎ َﻳ ْﺒﻠﹸﻎﹸ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ ُﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُﱠﺘ ِﻘ
“Tjeneren opnår ikke at være blandt de (fromme) gudfrygtige,
med mindre han undlader, hvad der ikke er noget synd i, af
forsigtighed mod det, der er noget synd i”. Al-Hakim, som sagde:
Har en sahih beretningskæde, og al-Dhahabi udtrykte enighed heri.
• Det blev berettet via Abu Imama (ra), som sagde:
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓﻤَﺎ ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎﻥﹸ؟،ُﻚ َﺷ ْﻲﺀٌ ﹶﻓ َﺪ ْﻋﻪ
َ ﺴ
ِ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺣَﺎ َﻙ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻣَﺎ ﺍﹾﻟﹺﺈﹾﺛﻢُ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ » َﺳﹶﺄ ﹶﻝ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
.«ٌﺖ ُﻣ ْﺆ ِﻣﻦ
َ ﻚ ﹶﻓﹶﺄْﻧ
َ ُﺴَﻨﺘ
َ ﻚ َﺣ
َ ﻚ َﻭ َﺳ ﱠﺮْﺗ
َ ُﻚ َﺳﱢﻴﹶﺌﺘ
َ  ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺳَﺎ َﺀْﺗ:ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
“En mand spurgte Profeten (saaws) om hvad synd er? Han
svarede: Hvis noget gnaver i din sjæl, så afhold dig fra det. Han
(dvs. manden) sagde: Hvad er så iman? Han svarede: Hvis din
forsyndelse mishager dig, og din gode gerning behager dig, så er
du en troende”. Al-Mundhiri sagde: Ahmad berettede den med en
sahih beretningskæde.

N) At hædre lærde, de ældre og de ædelmodige:
• Allah (swt) sagde:

﴾ﺏ
ﺴَﺘﻮﹺﻱ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻻ َﻳ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ َﻳَﺘ ﹶﺬﻛﱠﺮُ ﹸﺃ ْﻭﻟﹸﻮﺍ ﺍ َﻷﹾﻟﺒَﺎ ﹺ
ْ ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ َﻫ ﹾﻞ َﻳ
“Sig: Mon de, der er vidende, og de, der er uvidende, står lige? Sandelig, kun de
forstandige vil tænke sig om” (OQM. Al-Zumar 39: 9)
• Det blev berettet via Jabir (ra), at Profeten (saaws) i forbindelse med
de dræbte i Uhud-slaget plejede at lægge to mænd ad gangen i samme
grav, og sige:
.«ﺤ ِﺪ
ْ ﲑ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﺃ َﺣ ِﺪ ِﻫﻤَﺎ ﹶﻗ ﱠﺪ َﻣﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ
َ »ﹶﺃﱡﻳ ُﻬﻤَﺎ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮُ ﹶﺃ ْﺧﺬﹰﺍ ِﻟ ﹾﻠ ﹸﻘﺮْﺁﻥِ؟ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﺃﹸ ِﺷ
“Hvem er dem er den største indehaver af Qur’anen? Da der blev
peget på en af dem, anbragte han ham først i lahd (gravniche)”.
Al-Bukhari.
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• Det blev berettet via Ibn ‘Abbas (raa), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«»ﺍﹾﻟَﺒ َﺮ ﹶﻛ ﹸﺔ ِﻓﻲ ﹶﺃ ﹶﻛﺎﹺﺑ ﹺﺮ ﹸﻛ ْﻢ
“Velsignelsen (ligger) i jeres ældre”. Al-Hakim, som sagde: Den er
sahih ifølge al-Bukharis betingelse. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling), og Ibn Muflih sagde i ’al-Adab’: Dens beretningskæde er god.
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Umar (raa), overført fra
Profeten (saaws), som sagde:
.«ﲑﻧَﺎ
ﻑ َﺣ ﱠﻖ ﹶﻛﹺﺒ ﹺ
ْ  َﻭَﻳ ْﻌ ﹺﺮ،ﲑﻧَﺎ
َ ﺻ ِﻐ
َ ﺲ ِﻣﻨﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﺮ َﺣ ْﻢ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Den, der ikke er barmhjertig ved vore unge, og ikke kender vore
ældres ret, er ikke en af os”. Al-Hakim, der karakteriserede den som
sahih, og al-Dhahabi udtrykte enighed heri.
• Det blev berettet via ’Ubada bin al-Samit (ra), at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ُﻑ ِﻟﻌَﺎِﻟ ِﻤﻨَﺎ َﺣ ﱠﻘﻪ
ْ  َﻭَﻳ ْﻌ ﹺﺮ،ﲑﻧَﺎ
َ ﺻ ِﻐ
َ  َﻭَﻳ ْﺮ َﺣ ْﻢ،ﲑﻧَﺎ
َ ﺠ ﱠﻞ ﹶﻛﹺﺒ
ﺲ ِﻣ ْﻦ ﹸﺃ ﱠﻣﺘِﻲ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ ُﻳ ﹺ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Den, der ikke hædrer vore ældre, ikke er barmhjertig ved vore
unge og ikke kender vore lærdes ret, tilhører ikke min ummah”.
Al-Mundhiri sagde: Ahmad berettede den med en hasan
beretningskæde. Al-Haithami sagde: Ahmad og al-Tabarani berettede
den med en hasan beretningskæde.
• Det blev berettet via ’Amru bin Shu’aib via sin far, via sin bedstefar,
at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﲑﻧَﺎ
ﻑ ﹶﻛﹺﺒ ﹺ
َ ﻑ َﺷ َﺮ
ْ  َﻭَﻳ ْﻌ ﹺﺮ،ﲑﻧَﺎ
َ ﺻ ِﻐ
َ ﺲ ِﻣﻨﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﺮ َﺣ ْﻢ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Den, der ikke er barmhjertig ved vore unge, og ikke kender vore
ældres ære, er ikke en af os”. Berettet af Ahmad, al-Tirmidhi, Abu
Dawud og al-Bukhari i ’al-Adab’. Al-Nawawi sagde: En sahih hadith.
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• Det blev berettet via ’Abdullah bin Mas’ud, som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.« ﻕ
ﺕ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺳﻮَﺍ ﹺ
ِ  َﻭﹺﺇﻳﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ َﻭ َﻫ ْﻴﺸَﺎ، ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳﻠﹸﻮَﻧ ُﻬ ْﻢ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ،»ِﻟَﻴ ِﻠﻨﹺﻲ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ﺃﹸﻭﻟﹸﻮ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺣﻠﹶﺎ ﹺﻡ ﻭَﺍﻟﱡﻨﻬَﻰ
“Lad de (modne) forstandige og de fornuftige stå tættest bag mig
(i salah), og dernæst de næstfølgende, (hvor han gentog det) tre
gange (og sagde): Og afhold jer fra markedets tumult”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Sa’id, Samura bin Jundub (ra), som sagde:
Under Allahs Sendebud (saaws)’s tid var jeg en ung dreng, og jeg
plejede at memorere fra ham. Det eneste, der forhindrer mig i at tale er
tilstedeværelsen af mænd, som er ældre end mig. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Musa (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 َﻭﹺﺇ ﹾﻛﺮَﺍ َﻡ،ُ َﻭﺣَﺎ ِﻣ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ ﹶﻏ ْﻴ ﹺﺮ ﺍﹾﻟﻐَﺎﻟِﻲ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟﺠَﺎﻓِﻲ َﻋ ْﻨﻪ،ﺴ ِﻠ ﹺﻢ
ْ ُﺸ ْﻴَﺒ ِﺔ ﺍﹾﻟﻤ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﹺﺇ ْﺟﻠﹶﺎ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇ ﹾﻛﺮَﺍ َﻡ ﺫِﻱ ﺍﻟ ﱠ
.« ﻂ
ِﺴ
ِ ﺴ ﹾﻠﻄﹶﺎ ِﻥ ﺍﹾﻟﻤُ ﹾﻘ
ﺫِﻱ ﺍﻟ ﱡ
“Det hører med til højagtelsen af Allah, at man hædrer den
gråhårede (ældre) muslim, bæreren af Qur’anen, som hverken
overdriver eller forsømmer den, samt at man hædrer den
retfærdige magthaver”. Abu Dawud, og al-Nawawi sagde: Den er en
hasan hadith. Ibn Muflih sagde: Den har en god beretningskæde.

O) Altruisme og trøst:
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde:
 ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ:ﺖ
ْ  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ﺾ ﹺﻧﺴَﺎِﺋ ِﻪ
 ﹶﻓﹶﺄ ْﺭ َﺳ ﹶﻞ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺑ ْﻌ ﹺ،ٌﺠﻬُﻮﺩ
ْ  ﹺﺇﻧﱢﻲ َﻣ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ »ﺟَﺎ َﺀ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
 ﻟﹶﺎ:ﻚ
َ  َﺣﺘﱠﻰ ﹸﻗ ﹾﻠ َﻦ ﹸﻛ ﱡﻠ ُﻬ ﱠﻦ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟ،ﻚ
َ ﺖ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟ
ْ  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ، ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺃ ْﺭ َﺳ ﹶﻞ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹸﺃ ْﺧﺮَﻯ،ٌﺤ ﱢﻖ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎﺀ
َ ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ َﺑ َﻌﹶﺜ
ﻒ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ُ  َﻣ ْﻦ ُﻳﻀِﻴ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ،ٌﺤ ﱢﻖ ﻣَﺎ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎﺀ
َ ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻱ َﺑ َﻌﹶﺜ
ﺻﻠﱠﻰ
َ ﻒ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺿ ْﻴ
َ  ﹶﺃ ﹾﻛ ﹺﺮﻣِﻲ: ﻓﹶﺎْﻧ ﹶﻄ ﹶﻠ َﻖ ﹺﺑ ِﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭ ْﺣ ِﻠ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻟِﺎ ْﻣ َﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ،َﺭ ُﺟﻞﹲ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﺼَﺎ ﹺﺭ ﹶﺃﻧَﺎ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
 ﹶﻓ َﻌ ﱢﻠﻠِﻴ ﹺﻬ ْﻢ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻ ْﺒﻴَﺎﻧﹺﻲ
ِ ﺕ
ُ  ﻟﹶﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻗﹸﻮ:ﺖ
ْ  َﻫ ﹾﻞ ِﻋ ْﻨ َﺪ ِﻙ َﺷ ْﻲﺀٌ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ: َﻭﻓِﻲ ﹺﺭﻭَﺍَﻳ ٍﺔ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟِﺎ ْﻣ َﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ،ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
 َﻭﹶﺃﺭﹺﻳ ِﻪ ﹶﺃﻧﱠﺎ َﻧ ﹾﺄﻛﹸﻞﹸ ﹶﻓ ﹶﻘ َﻌﺪُﻭﺍ َﻭﹶﺃ ﹶﻛ ﹶﻞ،ﺝ
َ ﺴﺮَﺍ
ﺿ ْﻴ ﹸﻔﻨَﺎ ﹶﻓﹶﺄ ﹾﻃ ِﻔ ﹾﺊ ﺍﻟ ﱢ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺩ َﺧ ﹶﻞ،ْ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭَﺍﺩُﻭﺍ ﺍﻟ َﻌﺸَﺎ َﺀ ﹶﻓَﻨ ﱢﻮﻣِﻴ ُﻬﻢ،ﺸ ْﻲ ٍﺀ
َ ﹺﺑ
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ﺐ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ِﻣ ْﻦ
َ ﺠ
 ﹶﻗ ْﺪ َﻋ ﹺ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺢ ﹶﻏﺪَﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ ﺻَﺒ
ْ  ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﹶﺃ،ﻒ َﻭﺑَﺎﺗَﺎ ﻃﹶﺎ ﹺﻭَﻳ ْﻴ ﹺﻦ
ُ ﻀ ْﻴ
ﺍﻟ ﱠ
.«ﻀ ْﻴ ِﻔ ﹸﻜﻤَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻠ ﹶﺔ
َ ﺻﻨﹺﻴ ِﻌ ﹸﻜﻤَﺎ ﹺﺑ
َ
“En mand kom til Profeten (saaws) og sagde: Jeg er udmattet. Da
sendte han (saaws) bud efter en af sine hustruer, som svarede:
Ved den, der har sendt dig med sandheden, jeg har intet andet
end vand. Derefter sendte han bud efter en anden, som sagde det
samme, indtil de alle sagde det samme: Nej, ved den, der har
sendt dig med sandheden, jeg har intet andet end vand. Dér
sagde Profeten (saaws): Hvem beværter ham i nat? En mand fra
Ansar sagde: Jeg, o Allahs Sendebud. Derefter drog han af sted
med ham hjem til sig og sagde til sin hustru: Vær gavmild mod
Allahs Sendebud (saaws)’s gæst. Ifølge en anden beretning sagde
han til sin hustru: Har du noget? Hun sagde: ikke andet end
mine børns mad. Han sagde: Hold dem beskæftiget med et eller
andet, og hvis de vil have aftensmad, så får dem i seng, og når vor
gæst kommer ind, så sluk olielampen og lad ham se, at vi spiser.
Derefter sad de, hvor deres gæst spiste, og derpå krummede de
sig sammen og sov. Da manden stod op næste morgen, gik han
tidligt hen til Profeten (saaws), som sagde: Allah beundrede jeres
behandling af jeres gæst i nat”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«» ﹶﻃﻌَﺎ ُﻡ ﺍﻟِﺎﹾﺛَﻨ ْﻴ ﹺﻦ ﻛﹶﺎﻓِﻲ ﺍﻟﱠﺜﻠﹶﺎﹶﺛ ِﺔ َﻭ ﹶﻃﻌَﺎ ُﻡ ﺍﻟﱠﺜﻠﹶﺎﹶﺛ ِﺔ ﻛﹶﺎﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭَﺑ َﻌ ِﺔ
“To personers mad er nok til tre, og tre personers mad er nok til
fire”. Der er enighed heorm.
• Det blev berettet via Abu Sa’id al-Khudari (ra), som sagde:
ُﺼ َﺮﻩ
َ ﺼ ﹺﺮﻑُ َﺑ
ْ ﺠ َﻌ ﹶﻞ َﻳ
َ  ﹶﻓ،ُ ﹺﺇ ﹾﺫ ﺟَﺎ َﺀ َﺭ ُﺟﻞﹲ َﻋﻠﹶﻰ ﺭَﺍ ِﺣ ﹶﻠ ٍﺔ ﹶﻟﻪ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺤﻦُ ﻓِﻲ َﺳ ﹶﻔ ﹴﺮ َﻣ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ْ »َﺑ ْﻴَﻨﻤَﺎ َﻧ
ﻀﻞﹸ ﹶﻇ ْﻬ ﹴﺮ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴﻌُ ْﺪ ﹺﺑ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﻟﹶﺎ ﹶﻇ ْﻬ َﺮ
ْ  َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻣ َﻌﻪُ ﹶﻓ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،َﻳﻤِﻴﻨًﺎ َﻭ ِﺷﻤَﺎﻟﹰﺎ
ُﻑ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ﹺﻝ ﻣَﺎ ﹶﺫ ﹶﻛ َﺮ َﺣﺘﱠﻰ َﺭﹶﺃْﻳﻨَﺎ ﹶﺃﱠﻧﻪ
ِ ﺻﻨَﺎ
ْ  ﹶﻓ ﹶﺬ ﹶﻛ َﺮ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ،ُﻀﻞﹲ ِﻣ ْﻦ ﺯَﺍ ٍﺩ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ُﻌ ْﺪ ﹺﺑ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ْﻦ ﻟﹶﺎ ﺯَﺍ َﺩ ﹶﻟﻪ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ ﹶﻓ،ُﹶﻟﻪ
.«ﻀ ﹴﻞ
ْ ﻟﹶﺎ َﺣ ﱠﻖ ِﻟﹶﺄ َﺣ ٍﺪ ِﻣﻨﱠﺎ ﻓِﻲ ﹶﻓ
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“Mens vi var på rejse med Profeten (saaws), kom der en mand
ridende på sin kamel. Han begyndte at rette blikket mod højre og
mod venstre. Da sagde Allahs Sendebud (saaws): Den, der har et
overskud af lastdyr, lad ham give det til den, som intet lastdyr har.
Og den, der har overskud af forsyning, lad ham give det til den,
som ingen forsyning har. Derefter nævnte han så mange typer
ejendom, at vi mente, at ingen af os havde en ret til noget
overskud.”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Musa (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ﺏ
 ﻓِﻲ ﹶﺛ ْﻮ ﹴ، َﺟ َﻤﻌُﻮﺍ ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻫ ْﻢ، ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻗ ﱠﻞ ﹶﻃﻌَﺎ ُﻡ ِﻋﻴَﺎِﻟ ﹺﻬ ْﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤﺪِﻳَﻨ ِﺔ،ﲔ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ ْﺭ َﻣﻠﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻐ ْﺰ ﹺﻭ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺷ َﻌ ﹺﺮﱢﻳ
.« ﹶﻓ ُﻬ ْﻢ ِﻣﻨﱢﻲ َﻭﹶﺃﻧَﺎ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ،ﺴ ﹺﻮﱠﻳ ِﺔ
ﺴﻤُﻮﺍ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ ﹺﺇﻧَﺎ ٍﺀ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
َ  ﹸﺛ ﱠﻢ ﺍ ﹾﻗَﺘ،ﻭَﺍ ِﺣ ٍﺪ
“Ash’ari-stammen vil, når deres forsyning bliver opbrugt under
kamp, eller når de mangler mad til deres børn i byen, samle alt,
hvad de har i et lagen, hvorefter de vil dele det ligeligt imellem sig
med en beholder; derfor er de fra mig, og jeg er fra dem”. Der er
enighed herom.

P) Gavmildhed og spendering med velgørende formål:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ُﺨِﻠﻔﹸﻪ
ْ ُ﴿ َﻭﻣَﺎ ﺃﹶﻧ ﹶﻔ ﹾﻘُﺘ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻓﻬُ َﻮ ﻳ
“Og hvad som helst I giver ud, vil Han erstatte”
(OQM. Saba’ 34: 39)
Han (swt) sagde også:

، َﻭﻣَﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﻻﱠ ﺍْﺑِﺘﻐَﺎ َﺀ َﻭ ْﺟ ِﻪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ،ْﺴ ﹸﻜﻢ
ِ ﴿ َﻭﻣَﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺧْﻴ ﹴﺮ ﹶﻓِﻠﹶﺄْﻧ ﹸﻔ
﴾ َﻭﻣَﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺧْﻴ ﹴﺮ ُﻳ َﻮﻑﱠ ﹺﺇﹶﻟْﻴ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ ﹶﻻ ُﺗ ﹾﻈﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ
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“Og hvad I giver ud af godgørenhed er for jeres egne sjæle, og I giver kun ud for at
søge Allahs nåde. Og hvad I giver ud af godt, det skal gengældes jer, og I skal ikke
lide uret” (OQM. Al-Baqarah 2: 272)
Ligeledes sagde Han (swt):

﴾ ﴿ َﻭﻣَﺎ ﺗُﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣ ْﻦ َﺧْﻴ ﹴﺮ ﹶﻓﹺﺈﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹺﺑ ِﻪ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ
“Og hvad I giver ud af godgørenhed – sandelig Allah er vidende derom”
(OQM. Al-Baqarah 2: 273)
Og Han (swt) sagde:

﴾  ﻓﹶﺎﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ِﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻧ ﹶﻔﻘﹸﻮﺍ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃ ْﺟ ٌﺮ ﹶﻛﹺﺒ ٌﲑ،ﲔ ﻓِﻴ ِﻪ
َ ﺨﹶﻠ ِﻔ
ْ ﺴَﺘ
ْ ُ﴿ َﻭﹶﺃْﻧ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣﻤﱠﺎ َﺟ َﻌﹶﻠﻜﹸ ْﻢ ﻣ
“Og giv ud af det, Han har gjort jer til arvinger af. Så vil de af jer, som tror og giver
ud, få en stor belønning” (OQM. Al-Hadid 57: 7)
Han (swt) sagde også:

﴾ ﻼﹺﻧَﻴ ﹰﺔ
ﺍ َﻭ َﻋ ﹶ﴿ َﻭﺃﹶﻧ ﹶﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣﻤﱠﺎ َﺭ َﺯ ﹾﻗﻨَﺎ ُﻫ ْﻢ ِﺳﺮ
“(Og de) som giver ud af det, Vi har forsynet dem med, hemmeligt og offentligt”
(OQM. Al-Ra’d 13: 22, Fatir 35: 29)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﺤﺒﱡﻮ ﹶﻥ
ِ ﴿ ﹶﻟ ْﻦ َﺗﻨَﺎﻟﹸﻮﺍ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱠﺮ َﺣﺘﱠﻰ ﺗُْﻨ ِﻔﻘﹸﻮﺍ ِﻣﻤﱠﺎ ُﺗ
“I vil aldrig nå retskaffenhed (al-Birr), førend I giver ud af det, I elsker”
(OQM. Aal-‘Imran 3: 92)
Og Han (swt) sagde:

ﺖ َﺳْﺒ َﻊ َﺳﻨَﺎﹺﺑ ﹶﻞ ﻓِﻲ ﹸﻛﻞﱢ
ْ ﴿ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﻛ َﻤﹶﺜ ﹺﻞ َﺣﱠﺒ ٍﺔ ﹶﺃْﻧَﺒَﺘ
﴾ ﺳُْﻨﺒُﹶﻠ ٍﺔ ﻣِﺎﹶﺋﺔﹸ َﺣﱠﺒ ٍﺔ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ُﻳﻀَﺎ ِﻋﻒُ ِﻟ َﻤ ْﻦ َﻳﺸَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻭَﺍ ِﺳ ٌﻊ َﻋﻠِﻴ ٌﻢ
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“De, som giver deres ejendom ud for Allahs sag (fi-sabili-llah), ligner et sædekorn,
som sætter syv aks: I hvert aks er der hundrede sædekorn. Og Allah mangfoldiggør
(det) for hvem Han vil, og Allah er overmåde Gavmild, Alvidende” (OQM. AlBaqarah 2: 261)
Han (swt) sagde også:

ﺴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻛ َﻤﹶﺜ ﹺﻞ َﺟﱠﻨ ٍﺔ ﹺﺑ َﺮْﺑ َﻮ ٍﺓ
ِ ﴿ َﻭ َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﺍْﺑِﺘﻐَﺎ َﺀ َﻣ ْﺮﺿَﺎ ِﺓ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭَﺗﹾﺜﺒﹺﻴﺘًﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃْﻧﻔﹸ
﴾ ﺼ ٌﲑ
ِ ﺼْﺒﻬَﺎ ﻭَﺍﹺﺑ ﹲﻞ ﹶﻓ ﹶﻄ ﱞﻞ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ﹺﺑﻤَﺎ َﺗ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ َﺑ
ِ ﺿ ْﻌ ﹶﻔْﻴ ﹺﻦ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ ُﻳ
ِ ﺖ ﹸﺃ ﹸﻛﹶﻠﻬَﺎ
ْ ﹶﺃﺻَﺎَﺑﻬَﺎ ﻭَﺍﹺﺑ ﹲﻞ ﻓﹶﺂَﺗ
“Men de, som giver deres ejendom ud for at søge Allahs velbehag og styrkelse af
deres sjæle, ligner en have på en ophøjet grund: Styrtregnen rammer den, og den giver
sin afgrøde to gange. Og hvis styrtregnen ikke rammer den, så (er) let regn
(tilstrækkelig). Og Allah ser, hvad I gør” (OQM. Al-Baqarah 2: 265)
Og Han (swt) sagde:

ﻼﹺﻧَﻴ ﹰﺔ ﹶﻓﹶﻠﻬُ ْﻢ ﹶﺃ ْﺟﺮُﻫُ ْﻢ
ﺍ َﻭ َﻋ ﹶ﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﺑﹺﺎﻟﻠﱠْﻴ ﹺﻞ ﻭَﺍﻟﱠﻨﻬَﺎ ﹺﺭ ِﺳﺮ
﴾ ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶﻥ
ْ ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ ُﻫ ْﻢ َﻳ
ٌ ِﻋْﻨ َﺪ َﺭﱢﺑ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ َﺧ ْﻮ
“De, som giver deres ejendom ud ved nat og dag, hemmeligt og offentligt, deres løn er
hos deres Herre, og over dem skal der ikke komme frygt, og de skal ikke sørge”
(OQM. Al-Baqarah 2: 274)
Og Han (swt) sagde ligeledes:

ﻆ
ﲔ ﺍﹾﻟ َﻐْﻴ ﹶ
َ ﻀﺮﱠﺍ ِﺀ ﻭَﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﻇ ِﻤ
ﺴﺮﱠﺍ ِﺀ ﻭَﺍﻟ ﱠ
﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻳْﻨ ِﻔﻘﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
﴾ﲔ
َ ﺴﹺﻨ
ِﺤ
ْ ُﺤﺐﱡ ﺍﹾﻟﻤ
ِ ﺱ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ ُﻳ
ﲔ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
َ ﻭَﺍﹾﻟﻌَﺎِﻓ
“Dem, som giver ud i gode og dårlige tider, og dem, som undertrykker deres vrede og
tilgiver mennesker – Allah elsker dem, der gør godt” (OQM. Aal-’Imran 3:
134)
• Det blev berettet via Ibn Mas’ud (ra), at Profeten (saaws) sagde:
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ﺤ ﹾﻜ َﻤ ﹶﺔ ﹶﻓﻬُ َﻮ
ِ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ ﺁﺗَﺎ ُﻩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟ،ﺤ ﱢﻖ
َ ﻂ َﻋﻠﹶﻰ َﻫ ﹶﻠ ﹶﻜِﺘ ِﻪ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
 َﺭ ُﺟﻞﹲ ﺁﺗَﺎ ُﻩ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻣَﺎﻟﹰﺎ ﹶﻓﺴُ ﱢﻠ ﹶ:ﺴ َﺪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻓِﻲ ﺍﹾﺛَﻨَﺘ ْﻴ ﹺﻦ
َ »ﻟﹶﺎ َﺣ
.«َﻳ ﹾﻘﻀِﻲ ﹺﺑﻬَﺎ َﻭُﻳ َﻌ ﱢﻠ ُﻤﻬَﺎ
“Der er ingen misundelse, på nær i to ting: En mand, til hvem
Allah tildelte rigdom og som har lagt den fuldt ud i rette formål,
og en mand, til hvem Allah tildelte en visdom, som han dømmer
efter og lærer (andre)”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Ibn Mas’ud (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﻣَﺎﹶﻟﻪُ ﻣَﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ
 ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎ ِﻣﻨﱠﺎ ﹶﺃ َﺣﺪٌ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﻣَﺎﹸﻟ ُﻪ ﹶﺃ َﺣ ﱡ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ﺐ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻣَﺎِﻟ ِﻪ
»ﹶﺃﱡﻳ ﹸﻜ ْﻢ ﻣَﺎ ﹸﻝ ﻭَﺍ ﹺﺭِﺛ ِﻪ ﹶﺃ َﺣ ﱡ
.«ﹶﻗ ﱠﺪ َﻡ َﻭﻣَﺎ ﹸﻝ ﻭَﺍ ﹺﺭِﺛ ِﻪ ﻣَﺎ ﹶﺃ ﱠﺧ َﺮ
“For hvem af jer, er arvingsejendom mere kær end hans egen
ejendom? De sagde: O Allahs Sendebud, der er ingen af os, der
ikke har sin egen ejendom mest kær. Han sagde: Så er hans
ejendom, hvad han bidrog, og hans arvingsejendom hvad han
udsatte”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via ’Udai bin Hatim (ra) at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺸ ﱢﻖ َﺗ ْﻤ َﺮ ٍﺓ
ِ »ﹺﺇﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻨﱠﺎ َﺭ َﻭﹶﻟ ْﻮ ﹺﺑ
“Beskyt jer mod Ilden, selv med en halv daddel”. Der er enighed
herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ُ َﻭَﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟﹾﺂ َﺧﺮ،ﻂ ُﻣ ْﻨ ِﻔﻘﹰﺎ َﺧ ﹶﻠﻔﹰﺎ
ِ  ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﺃ َﺣﺪُﻫُ َﻤﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﺃ ْﻋ،ﺼﹺﺒﺢُ ﺍﹾﻟ ِﻌﺒَﺎ ُﺩ ﻓِﻴ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﻣ ﹶﻠﻜﹶﺎ ِﻥ َﻳ ْﻨ ﹺﺰﻟﹶﺎ ِﻥ
ْ ُ»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ ﻳ
.«ﺴﻜﹰﺎ َﺗ ﹶﻠﻔﹰﺎ
ِ ﻂ ُﻣ ْﻤ
ِ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹶﺃ ْﻋ
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“Hver dag, hvor tjenerne vågner op om morgenen, vil der være to
engle, som kommer ned, hvor den ene af dem siger: O Allah, giv
erstatning til den, der giver ud; hvor den anden siger: O Allah, giv
ødelæggelse til den, der holder tilbage”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde: Allah (swt) sagde:
.«ﻚ
َ »ﹶﺃْﻧ ِﻔ ْﻖ ﻳَﺎ ﺍْﺑ َﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ﹸﺃْﻧ ِﻔ ْﻖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
“Giv ud, o Adams søn, så vil Jeg forsørge dig”. Der er enighed
herom.
• I hadith’en, som der er enighed om, står der:
ﺴﻠﹶﺎ َﻡ َﻋﻠﹶﻰ
 َﻭَﺗ ﹾﻘ َﺮﺃﹸ ﺍﻟ ﱠ، ﺗُ ﹾﻄ ِﻌﻢُ ﺍﻟ ﱠﻄﻌَﺎ َﻡ:ﻱ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ َﺧ ْﻴﺮٌ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﹶﺃ ﱡ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﷲ
ِ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ َﺳﹶﺄ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ
. «ﻑ
ْ ﺖ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌ ﹺﺮ
َ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺮ ﹾﻓ
“At en mand spurgte Allahs Sendebud (saaws): Hvilken Islam er
god? Han sagde: At du bespiser (folk), og reciterer hilsen over for
den, du kender og den, du ikke kender”.
• Det blev berettet via Abu Imama, Sadé bin Ajlan (ra), at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
 ﻭَﺍْﺑ َﺪﹾﺃ ﹺﺑ َﻤ ْﻦ،ﻑ
ٍ  َﻭﻟﹶﺎ ُﺗﻠﹶﺎ ُﻡ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻛﻔﹶﺎ،ﻚ
َ ﺴ ﹶﻜﻪُ َﺷ ﱞﺮ ﹶﻟ
ِ  َﻭﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ْﻤ،ﻚ
َ ﻀ ﹶﻞ َﺧ ْﻴﺮٌ ﹶﻟ
ْ ﻚ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗ ْﺒﺬﹸ ﹶﻝ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
َ  ﹺﺇﱠﻧ،»ﻳَﺎ ﺍْﺑ َﻦ ﺁ َﺩ َﻡ
.«ﺴ ﹾﻔﻠﹶﻰ
 ﻭَﺍﹾﻟَﻴ ُﺪ ﺍﹾﻟ ُﻌ ﹾﻠﻴَﺎ َﺧ ْﻴﺮٌ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟَﻴ ِﺪ ﺍﻟ ﱡ،َﺗﻌُﻮ ﹸﻝ
“O du Adams søn, hvis du yder overskuddet, er det godt for dig.
Og hvis du holder den tilbage, er det ondt for dig. Og du
bebrejdes ikke for (nødvendigt) underhold. Og start med dem, du
forsørger, og den højtliggende hånd er bedre end den
lavtliggende hånd”. Muslim.
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Umar (raa), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
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 ﹺﺇﻟﱠﺎ،ﺼﺪِﻳ َﻖ َﻣ ْﻮ ِﻋ ِﺪﻫَﺎ
ْ ﺼ ﹶﻠ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﻬَﺎ َﺭﺟَﺎ َﺀ ﹶﺛﻮَﺍﹺﺑﻬَﺎ َﻭَﺗ
ْ ﺨ
َ  ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻋَﺎ ِﻣ ﹴﻞ َﻳ ْﻌ َﻤﻞﹸ ﹺﺑ،ﺤﺔﹸ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﻨ ﹺﺰ
َ ﺼ ﹶﻠ ﹰﺔ ﹶﺃ ْﻋﻠﹶﺎ ُﻫ ﱠﻦ َﻣﻨﹺﻴ
ْ »ﹶﺃ ْﺭَﺑﻌُﻮ ﹶﻥ َﺧ
.«ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﹶﺃ ْﺩ َﺧ ﹶﻠﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ
“(Der er) fyrre kvaliteter, den højeste heraf er udlåning af geden;
enhver, der udfører en kvalitet heraf i forhåbning om belønning
for den og med tro på dens forjættelse, vil Allah sandelig føre ind i
Paradiset”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Asma’, datteren af Abu Bakr (raa) den
sandfærdige, som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde til mig:
.«ﻚ
ِ »ﻟﹶﺎ ﺗُﻮﻛِﻲ ﹶﻓﻴُﻮﻛﹶﻰ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
“Stram ikke, så der strammes mod dig.” Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at han hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige:
 ﹶﻓﹶﺄﻣﱠﺎ ﺍﹾﻟﻤُ ْﻨ ِﻔﻖُ ﹶﻓﻠﹶﺎ، ﹶﻛ َﻤﹶﺜ ﹺﻞ َﺭﺟُ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻦ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬﻤَﺎ ُﺟﱠﻨﺘَﺎ ِﻥ ِﻣ ْﻦ َﺣﺪِﻳ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﹸﺛ ِﺪﱢﻳ ﹺﻬﻤَﺎ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺗﺮَﺍﻗِﻴ ﹺﻬﻤَﺎ،» َﻣﹶﺜﻞﹸ ﺍﹾﻟَﺒﺨِﻴ ﹺﻞ ﻭَﺍﹾﻟﻤُ ْﻨ ِﻔ ﹺﻖ
 َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﹾﻟَﺒﺨِﻴ ﹸﻞ ﹶﻓﻠﹶﺎ ُﻳﺮﹺﻳ ُﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ْﻨ ِﻔ َﻖ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎ.ُﺨ ِﻔ َﻲ َﺑﻨَﺎَﻧﻪُ َﻭَﺗ ْﻌﻔﹸ َﻮ ﹶﺃﹶﺛ َﺮﻩ
ْ ُﺕ َﻋﻠﹶﻰ ﹺﺟ ﹾﻠ ِﺪ ِﻩ َﺣﺘﱠﻰ ﺗ
ْ ﺖ ﹶﺃ ْﻭ َﻭ ﹶﻓ َﺮ
ْ ﻳُ ْﻨ ِﻔﻖُ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺳَﺒ َﻐ
.«ُﺴﻊ
ِ ﺖ ﹸﻛ ﱡﻞ َﺣ ﹾﻠ ﹶﻘ ٍﺔ َﻣﻜﹶﺎَﻧﻬَﺎ ﹶﻓﻬُ َﻮ ُﻳ َﻮ ﱢﺳ ُﻌﻬَﺎ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﺗﱠﺘ
ْ ﹶﻟ ﹺﺰ ﹶﻗ
“Den nærige og bidragyderen ligner to mænd, der har to brynjer
af jern over sig fra deres bryst til deres kraveben. Hvad angår
bidragyderen, hver gang han giver ud, vil brynjen strække sig –
eller udvide sig – (og dække) hans hud, indtil den skjuler hans
fingerspidser og slører hans spor. Hvad den nærige angår, hver
gang han vil give noget ud, vil ethvert led klæbe sig fast på sin
plads, hvor han vil udvide den, men den bliver ikke udvidet”. Der
er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻳَﺘ ﹶﻘﱠﺒ ﹸﻠﻬَﺎ ﹺﺑَﻴﻤِﻴﹺﻨ ِﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ ُﻳ َﺮﺑﱢﻴﻬَﺎ- ﺐ
َ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻘَﺒﻞﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﻄﱢﻴ- ﺐ
ﺐ ﹶﻃﱢﻴ ﹴ
ﺴ ﹴ
ْ ﻕ ﹺﺑ َﻌ ْﺪ ﹺﻝ َﺗ ْﻤ َﺮ ٍﺓ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ
َ ﺼ ﱠﺪ
َ » َﻣ ْﻦ َﺗ
.«ﺠَﺒ ﹺﻞ
َ  ﹶﻛﻤَﺎ ُﻳ َﺮﺑﱢﻲ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﻓﻠﹸ ﱠﻮﻩُ َﺣﺘﱠﻰ َﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﻣ ﹾﺜ ﹶﻞ ﺍﹾﻟ،ِﻟﺼَﺎ ِﺣﹺﺒ ﹺﻬﺎ
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“For den, der giver en almisse, der svarer til en daddel fra en
ærlig-indtjening – og Allah accepterer kun det ærligt indtjente –
vil Allah godtage det med Sin højre og pleje og forøge det for dets
indehaver ligesom den ene af jer opdrætter sit føl, indtil det bliver
som bjerget”. Der er enighed herom.

Q) At vende sig fra ignoranterne:
• Allah (swt) sagde:

﴾ﲔ
َ ﺽ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ِﻫِﻠ
ْ ﴿ َﻭﹶﺃ ْﻋ ﹺﺮ
“Og vend dig fra ignoranterne” (OQM. Al-A’raf 7: 199)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﻼﻣًﺎ
﴿ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺧَﺎ ﹶﻃَﺒﻬُ ْﻢ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ِﻫﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ َﺳ ﹶ
“Og de som, når ignoranterne taler til dem, siger: Fred”
(OQM. Al-Furqan 25: 63)

R) Lydighed:
Lydighed er to typer: En ubetinget lydighed, som ikke er betinget med
nogen betingelse, såsom lydighed mod Allah og Hans Sendebud. Og en
lydighed betinget af ma’ruf (det rette) således, at ifald man beordres til
en synd, så er der ingen lydighed. Denne form for lydighed udgør
lydighed mod forældre, ægtemanden og amiren (lederen). Alle disse
lydighedsformer er wajib og deres beviser er kendte.
Førnævnte var nogle rosværdige moralske egenskaber, og der er
dadelværdige moralske egenskaber, som er frabedt, heriblandt:

A) Løgn:
• Det blev berettet via Ibn Mas’ud (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
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ﺐ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َ ﺏ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ﹾﻜَﺘ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹶﻞ ﹶﻟَﻴ ﹾﻜ ِﺬ، َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠُﻮ َﺭ َﻳ ْﻬﺪِﻱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ،ﺏ َﻳ ْﻬﺪِﻱ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠُﻮ ﹺﺭ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ...»
.«ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻛﺬﱠﺍﺑًﺎ
“… Og løgnen fører sandelig til fujur (overtrædelse), og fujur
fører sandelig til ilden. En mand vil sandelig lyve, indtil han
registreres hos Allah som en løgner”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Al-Hasan bin ’Ali (raa), som sagde: Jeg
memorerede fra Allahs Sendebud (saaws):
.«ﺏ ﺭﹺﻳَﺒﺔﹲ
َ ﻕ ﹸﻃ َﻤ ﹾﺄﻧﹺﻴَﻨﺔﹲ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ
َ ﺼ ْﺪ
ﻚ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱢ
َ ُﻚ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻣَﺎ ﻟﹶﺎ َﻳﺮﹺﻳﺒ
َ ُﻉ ﻣَﺎ َﻳﺮﹺﻳﺒ
ْ » َﺩ
“Undlad hvad du betvivler, (og hold dig) til det du ikke betvivler,
da sandfærdighed er tryghed og løgn er mistanke”. Al-Tirmidhi,
som sagde: Hasan og sahih.
• Ifølge hadith’en, som der er enighed om, står der, at Profeten (saaws),
sagde:
ﻕ َﺣﺘﱠﻰ
ﺼ ﹶﻠﺔﹲ ِﻣ ْﻦ ﹺﻧ ﹶﻔﺎ ﹺ
ْ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َﺧ
ْ ﺼ ﹶﻠﺔﹲ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ﱠﻦ ﻛﹶﺎَﻧ
ْ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َﺧ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎَﻧ،»ﹶﺃ ْﺭَﺑﻊٌ َﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱠﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﻣﻨَﺎ ِﻓﻘﹰﺎ ﺧَﺎِﻟﺼًﺎ
.«ﺠ َﺮ
َ ﺻ َﻢ ﹶﻓ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺧَﺎ، َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﻋَﺎ َﻫ َﺪ ﹶﻏ َﺪ َﺭ،ﺏ
َ ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
 َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺣ ﱠﺪ ﹶ، ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺅﺗُ ِﻤ َﻦ ﺧَﺎ ﹶﻥ:َﻳ َﺪ َﻋﻬَﺎ
“(Der er ) fire (egenskaber); såfremt disse findes i en person, vil
denne være rent hykler, og såfremt én af disse egenskaber findes i
ham, vil han have én egenskab af hykleri indtil han afholder sig
fra den: Når han bliver betroet, forråder han; og når han taler,
lyver han; og når han lover, svigter han; og når han strides (med
andre), overtræder han”.
• Det blev berettet via Abu Bakr den sandfærdige (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺠﻮ ﹺﺭ َﻭ ُﻫ َﻤﺎ ِﻓﻲ ﺍﻟﱠﻨﺎ ﹺﺭ
ُ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ ُﻪ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ،ﺏ
َ  َﻭﹺﺇﱠﻳﺎ ﹸﻛ ْﻢ َﻭﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ...»
“… Og hold jer væk fra løgn, da den er med fujur (overtrædelse),
og de er begge i ilden”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’(hadith-samling), og
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al-Tabarani via Mu’wiyah, og både al-Haithami og al-Mundhiri
karakteriserede den som hasan.
• Det blev berettet via Samura bin Jundub (ra), som sagde:
، َﻫ ﹾﻞ َﺭﺃﹶﻯ ﹶﺃ َﺣﺪٌ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ُﺭ ْﺅﻳَﺎ:ﺻﺤَﺎﹺﺑ ِﻪ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﻣﻤﱠﺎ ﻳُ ﹾﻜِﺜﺮُ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ِﻟﹶﺄ
َ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُﺸ ْﺮ َﺷﺮُ ِﺷ ْﺪﻗﹸﻪ
َ ُﺖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﻳ
َ  َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹶﺃَﺗ ْﻴ... ﺕ ﹶﻏﺪَﺍ ٍﺓ
َ  َﻭﹺﺇﱠﻧﻪُ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻨَﺎ ﺫﹶﺍ،ﺺ
ﺺ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻣﺎ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹸﻘ ﱠ
ﹶﻓَﻴ ﹸﻘ ﱡ
.«... ﻕ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ َﻳ ْﻐﺪُﻭ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻴِﺘ ِﻪ ﹶﻓَﻴ ﹾﻜ ِﺬﺏُ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ﹾﺬَﺑ ﹶﺔ َﺗ ْﺒﻠﹸﻎﹸ ﺍﻟﹾﺂﻓﹶﺎ،ﺨﺮُﻩُ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗﻔﹶﺎ ُﻩ َﻭ َﻋ ْﻴﻨُﻪُ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗﻔﹶﺎ ُﻩ
ِ  َﻭ َﻣ ْﻨ،ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻗﻔﹶﺎ ُﻩ
“Allahs Sendebud (saaws) plejede ofte at sige til sine Sahaba: Er
der nogen af jer, der har set et drømmesyn? Så blev han berettet
så meget som Allah ville; og en morgen sagde han til os: … Og
hvad angår manden, som du gik forbi, hvis underkæbe bliver
hakket tilbage til nakken, og hvis næse bliver hakket tilbage til
nakken, og hvis øje bliver hakket tilbage til nakken, så er det
manden, der forlader hjemmet om morgen og siger en løgn, der
når skyerne”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa), som sagde: Profeten (saaws)
sagde:
.«ﻱ َﻋ ْﻴَﻨ ْﻴ ِﻪ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ َﺮ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﺮَﻯ ﺍﹾﻟ ِﻔﺮَﻯ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ﹺﺮ
“Det er af den værste bagvaskelse, at man viser sine øjne, hvad
det ikke har set”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺅﺗُ ِﻤ َﻦ ﺧَﺎ ﹶﻥ،ﻒ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﻭ َﻋ َﺪ ﹶﺃ ْﺧ ﹶﻠ،ﺏ
َ ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
 ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺣ ﱠﺪ ﹶ:»ﺁَﻳﺔﹸ ﺍﹾﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ﹺﻖ ﹶﺛﻠﹶﺎﺙﹲ
“Hyklerens kendetegn er tre: Når han taler, lyver han; og når han
lover (noget), bryder han (løftet); og når han bliver betroet
(noget), forråder han”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde:
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ﺨﺮُﺝ
ْ ﺸ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻓَﻴ
َ ﻚ ﹺﺑ
َ  ﻣَﺎ ﺍ ﱠﻃ ﹶﻠ َﻊ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫِﻟ،ﺏ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ ﹺ
َ ﺾ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ »ﻣَﺎ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﺧ ﹸﻠﻖٌ ﹶﺃْﺑ َﻐ
.«ﺙ َﺗ ْﻮَﺑ ﹰﺔ
ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ ْﻌ ﹶﻠ َﻢ ﹶﺃْﻧ ُﻪ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃ ْﺣ َﺪ ﹶ
“Ingen moral(sk egenskab) var mere forhadt for Allahs Sendebud
end løgn. Hver gang han erfarede noget af den hos nogen, ville
vedkommende ligge uden for hans hjerte, indtil han vidste, at
vedkommende havde lavet tauba”. Ahmad, al-Bazzar, Ibn Hibban i
sin ’Sahih’ (hadith-samling) og al-Hakim, der karakteriserede den som
sahih, hvor al-Dhahabi udtrykte sin enighed heri.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ٌ َﻭ َﻣ ِﻠﻚ، َﺷ ْﻴﺦٌ ﺯَﺍ ٍﻥ:ٌ َﻭﹶﻟﻬُ ْﻢ َﻋﺬﹶﺍﺏٌ ﹶﺃﻟِﻴﻢ، َﻭﻟﹶﺎ َﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ، َﻭﻟﹶﺎ ُﻳ َﺰﻛﱢﻴ ﹺﻬ ْﻢ،»ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻟﹶﺎ ﻳُ ﹶﻜ ﱢﻠﻤُﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
.«ٌﺴَﺘ ﹾﻜﹺﺒﺮ
ْ ُ َﻭﻋَﺎِﺋﻞﹲ ﻣ،ٌﹶﻛﺬﱠﺍﺏ
“(Der er ) tre (personer), som Allah ikke taler til på
Opstandelsesdagen, og som Han ikke lovpriser eller kigger på,
og som får en smertefuld straf: En ældre horkarl, en løgnagtig
konge og en arrogant ubemidlet”. Muslim.
• Det blev berettet via Bahz bin Hakim via sin fader om sin
bedstefader, Mu’awiya bin Haida (ra), som sagde: Jeg hørte Allahs
Sendebud (saaws) sige:
.«ُ َﻭْﻳﻞﹲ ﹶﻟﻪ،ُ َﻭْﻳﻞﹲ ﹶﻟﻪ،ُﻚ ﹺﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ َﻡ ﹶﻓَﻴ ﹾﻜ ِﺬﺏ
َ ﺤ
ِﻀ
ْ ُﺚ ِﻟﻴ
ِ ﺤﺪِﻳ
َ ﺤ ﱢﺪﺙﹸ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ ُ» َﻭْﻳﻞﹲ ِﻟ ﱠﻠﺬِﻱ ﻳ
“Ve den, der fortæller en beretning for at få folk til at grine og
lyver af den grund; ve ham, ve ham”. Al-Tirmidhi, som sagde: Den
er en hasan hadith. Abu Dawud, Ahmad, al-Darimi og al-Baihaqi.
• Det blev berettet via Hakim bin Hizam (ra), at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻛَﺘﻤَﺎ َﻭ ﹶﻛ ﹶﺬﺑَﺎ ﹶﻓ َﻌﺴَﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ،ﻕ ﺍﹾﻟَﺒﱢﻴﻌَﺎ ِﻥ َﻭَﺑﱠﻴﻨَﺎ ﺑُﻮ ﹺﺭ َﻙ ﹶﻟ ُﻬﻤَﺎ ﻓِﻲ َﺑ ْﻴ ِﻌ ﹺﻬﻤَﺎ
َ ﺻ َﺪ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ،ﺨﻴَﺎ ﹺﺭ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳَﺘ ﹶﻔ ﱠﺮﻗﹶﺎ
ِ »ﺍﹾﻟَﺒﱢﻴﻌَﺎ ِﻥ ﺑﹺﺎﹾﻟ
. «ﺐ
ﺴ ﹺ
ْ ﺤ ﹶﻘﺔﹲ ِﻟ ﹾﻠ ﹶﻜ
ِ ﺴ ﹾﻠ َﻌ ِﺔ ﻣُ ْﻤ
ﲔ ﺍﻟ ﹶﻔﺎ ﹺﺟ َﺮ ﹸﺓ ﻣَُﻨ ﱢﻔ ﹶﻘﺔﹲ ﻟِﻠ ﱢ
ُ  ﺍﻟَﻴ ِﻤ.ﺤﻘﹶﺎ َﺑ َﺮ ﹶﻛ ﹶﺔ َﺑ ْﻴ ِﻌ ﹺﻬﻤَﺎ
َ َﻳ ْﺮَﺑﺤَﺎ ﹺﺭْﺑﺤًﺎ َﻭُﻳ ْﻤ
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“De to handlende er frit stillet, så længe de ikke forlader
hinanden. Ifald de to handlende var sandfærdige og tydelige, ville
deres handel blive velsignet. Og ifald de skjuler og lyver, vil de
muligvis få en fortjeneste, men de får udslettet deres handels
velsignelse. Den overtrædende ed er omsættende for varen og
udslettende for fortjenesten”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Rafi’a bin Raf’e bin Malik bin al-Ajlan al-Zarqi
al-Ansari (ra), som sagde: Jeg tog af sted med Allahs Sendebud (saaws)
hen til moskéen, hvor han så folk drive handel, og sagde:
: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، َﻭ َﺭ ﹶﻓﻌُﻮﺍ ﹶﺃ ْﻋﻨَﺎ ﹶﻗ ُﻬ ْﻢ َﻭﹶﺃْﺑﺼَﺎ َﺭ ُﻫ ْﻢ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﻓﹶﺎ ْﺳَﺘﺠَﺎﺑُﻮﺍ ِﻟ َﺮﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﺸ َﺮ ﺍﻟﱡﺘﺠﱠﺎ ﹺﺭ
َ »ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ
.« ﻕ
َ ﺻ َﺪ
َ ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱡﺘﺠﱠﺎ َﺭ ُﻳ ْﺒ َﻌﺜﹸﻮ ﹶﻥ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﹸﻓﺠﱠﺎﺭًﺍ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﻣ ْﻦ ﺍﱠﺗﻘﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭَﺑ ﱠﺮ َﻭ
“O I handelsfolk; hvorefter de imødekom Allahs Sendebud
(saaws)’s kald, og løftede deres hals og blik mod ham. Da sagde
han: Forretningsmænd genoplives på Opstandelsesdagen som
overtrædere, undtagen den, der udviste gudsfrygt, retskaffenhed
og sandfærdighed”. Al-Tirmidhi, som sagde: Den er en hasan, sahih
hadith. Ibn Majah i sin ’Sahih’ (hadith-samling), og al-Hakim, der
karakteriserede den som sahih, og al-Dhahabi udtrykte enighed med
ham heri.
• Det blev berettet via ’Abdel-Rahman bin Shabal (ra), som sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
ﺤ ِﻠﻔﹸﻮ ﹶﻥ
ْ  َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨﻬُ ْﻢ َﻳ، َﺑﻠﹶﻰ:ﺲ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﺃ َﺣ ﱠﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻴ َﻊ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹶﺃﹶﻟ ْﻴ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﱡﺘﺠﱠﺎ َﺭ ُﻫ ْﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠﱠﺎ ُﺭ
.« ﺤ ﱢﺪﺛﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﻓَﻴ ﹾﻜ ِﺬﺑُﻮ ﹶﻥ
َ  َﻭُﻳ،ﹶﻓَﻴ ﹾﺄﹶﺛﻤُﻮ ﹶﻥ
“Handelsfolk er overtræderne. De sagde: O Allahs Sendebud, har
Allah ikke tilladt handel? Han sagde: Jo, men de sværger og så
synder de, og de taler og så lyver de”. Al-Hakim, som sagde: Har en
sahih beretningskæde, i hvilket al-Dhahabi og Ahmad er enige. AlHaithami sagde i ’al-Majma’: Dens beretningsmænd er pålidelige. AlMundhiri sagde: Har en god beretningskæde.

225

• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), at Profeten (saaws) sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ  ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ َﺮﹶﺃﻫَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ٌ َﻭﹶﻟﻬُ ْﻢ َﻋﺬﹶﺍﺏٌ ﹶﺃﻟِﻴﻢ، َﻭﻟﹶﺎ ُﻳ َﺰﻛﱢﻴ ﹺﻬ ْﻢ،»ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
، ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﻨﱠﺎ ﹸﻥ،ﺴﹺﺒﻞﹸ
ْ ُ ﺍﹾﻟﻤ: َﻭ َﻣ ْﻦ ُﻫ ْﻢ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺴﺮُﻭﺍ
ِ  ﺧَﺎﺑُﻮﺍ َﻭ َﺧ:ُ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖ،ٍﺙ َﻣ ﱠﺮﺍﺕ
َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹶ
.« ﺏ
ﻒ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﺫ ﹺ
ِ ﺤ ِﻠ
َ ﻭَﺍﹾﻟﻤَُﻨ ﱢﻔﻖُ ِﺳ ﹾﻠ َﻌَﺘﻪُ ﺑﹺﺎﹾﻟ
“(Der er) tre (personer), som Allah på Opstandelsesdagen
hverken kigger på eller lovpriser, og som får en smertefuld straf.
Han (dvs. Abu Dharr) sagde: Allahs Sendebud (saaws) reciterede
det tre gange, og da sagde jeg: De er mislykkede og fortabte, men
hvem er de, o Allahs Sendebud? Han sagde: Den, der nedsænker
(sit klæde under anklen), den der påminder (andre) om sin
gavmildhed og den, der omsætter sin vare med en løgnagtig ed”.
Muslim.
• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), at Profeten (saaws) sagde:
ﺸِﺘﺮﹺﻱ ﹺﺇﻟﱠﺎ
ْ ﷲ ﹺﺑﻀَﺎ َﻋَﺘﻪُ ﻟﹶﺎ َﻳ
َ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺟ َﻌ ﹶﻞ ﺍ،ٌﺴَﺘ ﹾﻜﹺﺒﺮ
ْ ُ َﻭﻋَﺎِﺋﻞﹲ ﻣ، ﺃﹸ َﺷ ْﻴ َﻤﻂﹲ ﺯَﺍ ٍﻥ:»ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
.«ﹺﺑَﻴ ِﻤﹺﻨ ِﻪ َﻭﻟﹶﺎ َﻳﺒﹺﻴ ُﻊ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹺﺑَﻴﻤِﻴﹺﻨ ِﻪ
“(Der er) tre (personer), som Allah på Opstandelsesdagen ikke
kigger på: En (ældre), gråhåret horkarl, en arrogant ubemidlet, og
en mand, som gjorde Allah til sin vare, hvor han kun køber med
sin ed, og kun sælger med sin ed”. Al-Tabarani i (sit hadith-værk) ’alKabir’, og al-Mundhiri sagde: Dens beretningsmænd er godkendt i ’alSahih’ (hadith-samling). Al-Haithami sagde: Dens (beretnings)mænd har
sahih-status.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) sagde:
ﻒ َﻋﻠﹶﻰ ِﺳ ﹾﻠ َﻌ ٍﺔ ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﻰ ﹺﺑﻬَﺎ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ َﺮ ِﻣﻤﱠﺎ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﻰ
َ  َﺭ ُﺟﻞﹲ َﺣ ﹶﻠ:»ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻟﹶﺎ ﻳُ ﹶﻜ ﱢﻠﻤُﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻭﻟﹶﺎ َﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ
ﻀ ﹶﻞ
ْ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﻣَﻨ َﻊ ﹶﻓ،ﺴ ِﻠ ﹴﻢ
ْ ُﺼ ﹺﺮ ِﻟَﻴ ﹾﻘَﺘ ِﻄ َﻊ ﹺﺑﻬَﺎ ﻣَﺎ ﹶﻝ َﺭﺟُ ﹴﻞ ﻣ
ْ ﲔ ﻛﹶﺎ ِﺫَﺑ ٍﺔ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﹾﻟ َﻌ
ﻒ َﻋﻠﹶﻰ َﻳ ِﻤ ﹴ
َ  َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺣ ﹶﻠ،ٌَﻭﻫُ َﻮ ﻛﹶﺎ ِﺫﺏ
.«ﻀ ﹶﻞ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ْﻌ َﻤ ﹾﻞ َﻳﺪَﺍ َﻙ
ْ ﺖ ﹶﻓ
َ ﻀﻠِﻲ ﹶﻛﻤَﺎ َﻣَﻨ ْﻌ
ْ ﻚ ﹶﻓ
َ ُ ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ ﹶﺃ ْﻣَﻨﻌ،ﻣَﺎ ٍﺀ
“(Der er) tre (personer), som Allah på Opstandelsesdagen
hverken taler til eller kigger på: En mand, der angående en vare
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sværgede på, at han har givet mere for den end han gav, hvor han
lyver. Og en mand, som sværgede på en løgnagtig ed efter ’asr
(eftermiddags-bøn), for derved at tage en muslimsk mands
ejendom. Og en mand, der forbød overskud på vand, hvorfor
Allah siger (til ham): I dag forbyder Jeg Min nåde over for dig,
ligesom du forbød overskuddet af det, som dine hænder ikke
fremstillede”. Al-Bukhari. Den blev også autoriseret af al-Bukhari og
Muslim med andre begreber.
• Det blev berettet via Abu Sa’id (ra), som sagde: En beduin med et
får passerede, så sagde jeg til ham: Vil du sælge den for tre dirham? Han
sagde: Nej, ved Allah, hvorefter han solgte den. Jeg nævnte det for
Allahs Sendebud (saaws), så sagde han:
.«ﻉ ﺁ ِﺧ َﺮَﺗ ُﻪ ﹺﺑ ُﺪْﻧَﻴﺎ ُﻩ
َ »َﺑﺎ
“Han solgte sit yderste liv (akhira) med sit nuværende liv”. Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
Der er to ting, som vedrører spørgsmålet om løgn:
Det første: Afledende udtryksmåde (Tawriya) og tvetydige
udtryksmåder (Ma’aridh): Meningen er, at du udtaler et ord, der har
en åbenlys betydning, hvor du hermed mener en anden betydning som
ordet indbefatter, men er modsat det åbenlyse. Eller at du udtaler et
ord, der er indeholder to betydninger: den ene er nær og den anden er
fjern, hvor du tilsigter den fjerne og lytteren forstår den nære betydning,
der først kommer i sindet, som det forekommer i hadith’en, som blev
berettet af al-Bukhari via Anas, som sagde: “Abu Talha’s søn døde.
Han spurgte (sin kone): Hvordan har drengen det? Umm Salim
sagde: Hans sjæl er faldet til ro, og jeg håber, at han er faldet i
hvile; og han troede at hun talte sandt”. Ligeledes er det som det
forekommer i hadith’en, berettet af Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling), via Ibn ‘Abbas, som sagde: “Da (Qur’an-kapitlet) ’Abu
Lahab’ blev åbenbaret, kom Abu Lahabs kone til Profeten
(saaws), som var sammen med Abu Bakr. Da Abu Bakr så hende,
sagde han: O Allahs Sendebud, hun er en ubehøvlet kvinde, og
jeg er bange for at hun fornærmer dig, du må heller rejse dig
(herfra). Han sagde:
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.«»ﹺﺇﱠﻧ َﻬﺎ ﹶﻟ ْﻦ َﺗﺮَﺍﻧﹺﻲ
Hun vil ikke kunne se mig. Da hun kom, sagde hun: O Abu Bakr,
din følgesvend siger smædedigt mod mig. Han sagde: Nej, og
han fremsiger ikke digte. Så sagde hun: For mig er du troværdig,
og så gik hun. Da sagde jeg: O Allahs Sendebud, så hun dig ikke?
Han sagde:
.«ﺠَﻨﺎ ِﺣ ِﻪ
َ ﺴُﺘ ُﺮﹺﻧﻲ َﻋ ْﻨﻬﺎ ﹺﺑ
ْ  ﹶﻟ ْﻢ َﻳ َﺰ ﹾﻝ َﻣ ﹶﻠﻚٌ َﻳ،»ﻟﹶﺎ
Nej, der stod en engel, som skærmede mig mod hende med sin
vinge”. Derudover er der hadith’en, som er berettet via Anas, og
rapporteret af Ahmad, al-Tirmidhi i (sit værk) ’al-Shama’il’, og alBaghawi i ’Sharh al-Sunnah’, og Ibn Hajar karakteriserede den som
sahih i (sit værk) ’al-Isaba’, hvori der står:
،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟ َﻬ ِﺪﱠﻳ ﹶﺔ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﺩَﻳ ِﺔ
َ  ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﻳ ْﻬﺪِﻱ ﻟِﻠﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ،»ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﺩَﻳ ِﺔ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍ ْﺳ ُﻤ ُﻪ ﺯَﺍ ِﻫﺮًﺍ
 ﹺﺇ ﱠﻥ ﺯَﺍ ِﻫﺮًﺍ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ﺝ
َ ُﺨﺮ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃﺭَﺍ َﺩ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ
َ ﺠ ﱢﻬﺰُﻩُ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ُﹶﻓﻴ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ  َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ َﺩﻣِﻴﻤًﺎ ﹶﻓﹶﺄﺗَﺎ ُﻩ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ُﺤﱡﺒﻪ
ِ ُﺻ ﱠﻠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻳ
َ  َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ُﺿﺮُﻭﻩ
ِ ﺤﻦُ ﺣَﺎ
ْ ﺑَﺎ ِﺩَﻳُﺘﻨَﺎ َﻭَﻧ
 َﻣ ْﻦ َﻫﺬﹶﺍ؟، ﹶﺃ ْﺭ ِﺳ ﹾﻠﻨﹺﻲ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ،ُﺼﺮُﻩ
ِ  َﻭﻫُ َﻮ ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺒ،ﻀَﻨﻪُ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻔ ِﻪ
َ  ﻓﹶﺎ ْﺣَﺘ،ُ َﻭﻫُ َﻮ َﻳﺒﹺﻴ ُﻊ َﻣﺘَﺎ َﻋﻪ،َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ ْﻮﻣًﺎ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺼ ْﺪ ﹺﺭ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ ﺼ َﻖ ﹶﻇ ْﻬ َﺮﻩُ ﹺﺑ
َ ﺠ َﻌ ﹶﻞ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﺄﻟﹸﻮ ﻣَﺎ ﹶﺃﹾﻟ
َ  ﹶﻓ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﻑ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱠﻲ
َ  ﹶﻓ َﻌ َﺮ،ﺖ
َ ﻓﹶﺎﹾﻟَﺘ ﹶﻔ
 ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﺫﹰﺍ:ﺸَﺘﺮﹺﻱ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ْ  َﻣ ْﻦ َﻳ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ
َ  َﻭ َﺟ َﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ُﲔ َﻋ َﺮ ﹶﻓﻪ
َ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﺣ
 ﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ: ﹶﺃ ْﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺖ ﹺﺑﻜﹶﺎ ِﺳ ٍﺪ
َ ﺴ
ْ  ﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻟ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ،ﺠ ُﺪﻧﹺﻲ ﻛﹶﺎ ِﺳﺪًﺍ
ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺗ ﹺ
.«ﺖ ﻏﹶﺎ ﹴﻝ
َ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﺃْﻧ
“At en mand fra beduinfolket, hvis navn er Zahir, plejede at hente
gaver til Profeten (saaws) fra ørknen, hvor Allahs Sendebud
(saaws) til gengæld plejede at give ham forsyning, når han skulle
tage af sted. Profeten (saaws) sagde: Zahir er vor ørken, og vi er
hans byboere. Profeten (saaws) elskede ham og han var en grim
mand. En dag kom Profeten (saaws) til ham, mens han solgte
sine varer, omfavnede han ham bagfra, hvor han ikke kunne se
ham. Manden sagde: Slip mig, hvem er det? Han vendte sig om
og genkendte Profeten (saaws), derefter begyndte han at holde
sin ryg tæt til Profeten (saaws)’s bryst, efter at have genkendt
ham. Da begyndte Profeten (saaws) at sige: Hvem køber slaven?
Manden sagde: O Allahs Sendebud, du vil - ved Allah - finde ud
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af, at jeg er usalgbar. Så sagde Profeten (saaws): Men hos Allah er
du ikke usalgbar; eller han sagde: Men hos Allah, er du kostbar”.
Tvetydige udtryksmåder er tilladte. Al-Bukhari berettede i ’al-Adab alMufrad’ med en sahih beretningskæde via ’Umran bin Husain, og alBaihaqi berettede via ’Umar bin al-Khattab med en sahih
beretningskæde at de to (raa) sagde: “I ma’aridh (tvetydige
udtryksmåder) er der en udvej fra løgn”. Men de henviste den ikke
(til Profeten).
Det andet: Hvad der er tilladt af løgn: Det er tilladt i krig, mægling
mellem mennesker, og mellem to ægtefæller grundet hadith’en, berettet
af Muslim via Umm Kulthum, datteren af ’Uqba bin Abi Mu’ait (ra),
som sagde: “Og jeg hørte ham ikke dispensere fra noget af det, som
folk siger, undtagen i tre (tilfælde): Hun mener krig, mægling mellem
mennesker, og mandens tale til sin hustru og kvindens tale til sin
ægtemand”. Det blev også berettet via Jabir bin ’Abdullah (raa), at
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺏ َﺧ ْﺪ َﻋﺔﹲ
ُ ﺤ ْﺮ
َ »ﺍﹾﻟ
“Krig er bedrag”. Der er enighed herom. Det blev ligeledes berettet
via Asma’, datteren af Yazid, at hun hørte Allahs Sendebud (saaws)
holde tale og sige:
ﺏ ﻳُ ﹾﻜَﺘﺐُ َﻋﻠﹶﻰ
 ﹸﻛ ﱡﻞ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ ﹺ،ﺵ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
ُ ﺏ ﹶﻛﻤَﺎ َﻳَﺘﺘَﺎَﺑ ُﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺮَﺍ
ﺤ ِﻤﻠﹸﻜﹸ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗﺘَﺎَﺑﻌُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹶﻜ ِﺬ ﹺ
ْ ﺱ ﻣَﺎ َﻳ
ُ »ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
 ﹶﺃ ْﻭ َﺭ ُﺟﻞﹲ،ﺏ
ﺏ ﻓِﻲ َﺧﺪِﻳ َﻌ ِﺔ َﺣ ْﺮ ﹴ
َ  ﹶﺃ ْﻭ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹶﻛ ﹶﺬ،ﺿَﻴﻬَﺎ
ِ ﺏ َﻋﻠﹶﻰ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃِﺗ ِﻪ ِﻟُﻴ ْﺮ
َ  َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹶﻛ ﹶﺬ:ﺙ ِﺧﺼَﺎ ﹴﻝ
ﺍْﺑ ﹺﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺛ ﹶﻠﺎ ﹶ
.«ﺢ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬﻤَﺎ
َ ﺼ ِﻠ
ْ ُﺴ ِﻠ َﻤ ْﻴ ﹺﻦ ِﻟﻴ
ْ ُﺏ َﺑ ْﻴ َﻦ ﺍ ْﻣ َﺮﹶﺃْﻳ ﹺﻦ ﻣ
َ ﹶﻛ ﹶﺬ
“O folk, hvad får jer til at efterfølge hinanden i løgn ligesom
sommerfugle efterfølger hinanden i ilden. Al løgn nedskrives mod
Adams søn, undtagen tre manerer: En mand, der løj over sin
hustru for at formilde hende, eller en mand, der løj i krigsbedrag
eller en mand, der løj mellem to muslimske personer for at mægle
mellem dem”. Berettet af Ahmad. Ibn Hajar sagde i ’al-Fath’: “Og de
enedes om, at meningen med løgn for kvindens og mandens
vedkommende, udelukkende omhandler det, der ikke frafalder en ret
over ham eller over hende, eller fratagelsen af noget, som ikke er hans
eller hendes”. Al-Nawawi sagde i ’Sharh Muslim’: “Hvad angår hans
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løgn over for sin hustru, og hendes løgn over for ham, så er meningen
hermed at fremvise venlighed og lovning på noget, der ikke er bindende
og lignende. At bedrage ved at tilbageholde, hvad han eller hun er
pålagt, eller fratage hvad der ikke er hans eller hendes, er derimod haram
gennem muslimernes ijma’ (enstemmighed)”. Et eksempel på hvad han
er pålagt, er den obligatoriske forsørgelse, såsom at han siger: Jeg fandt
det ikke på markedet. Og et eksempel på hvad hun er pålagt er, at han
inviterer hende til soveværelset, og hun siger: Jeg har menstruation. Og
et eksempel på at fratage hvad der ikke er hans er, at han tager fra
hendes ejendom og afviser at han tog det. Og et eksempel på at hun
tager hvad der ikke er hendes, er, at hun tager fra hans ejendom og
nægter at hun tog det. Og dette gælder, hvad der er ud over hende og
hendes børns forsørgelse på normal vis.

B) Løftebrud:
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.« َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍﹾﺋﺘُ ِﻤ َﻦ ﺧَﺎ ﹶﻥ،ﻒ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﻭ َﻋ َﺪ ﹶﺃ ْﺧ ﹶﻠ،ﺏ
َ ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
 ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺣ ﱠﺪ ﹶ:»ﺁَﻳﺔﹸ ﺍﹾﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ﹺﻖ ﹶﺛﻠﹶﺎﺙﹲ
“Hyklerens kendetegn er tre: Når han taler, lyver han; og når han
lover (noget), bryder han (løftet); og når han bliver betroet
(noget), forråder han”. Der er enighed herom. Hykleri i denne
sammenhæng er handlingshykleri, ikke fornægtelseshykleri, hvilket vil
sige, at den ikke er et ’aqida-relateret hykleri. Derfor er det haram, ikke
kufr, hvorimod hykleri i ’aqida er kufr, må Allah beskytte os mod det.

C) Uforskammethed og ubehøvlet tunge:
• Det blev berettet via A’isha (ra), at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«... ﺶ
َ ﺤ
ْ ﻒ ﻭَﺍﹾﻟ ﹸﻔ
َ  َﻭﹺﺇﻳﱠﺎ ِﻙ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻌ ْﻨ،ﻚ ﺑﹺﺎﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ ﹺﻖ
ِ ﺸﺔﹸ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ
َ  َﻣ ْﻬﻠﹰﺎ ﻳَﺎ ﻋَﺎِﺋ...»
“… Fald til ro, o A’isha; hold dig til nænsomhed og vogt dig for
hårdhed og uforskammethed …”. Al-Bukhari. Ifølge Muslims
beretning, der er berettet via hende, sagde han (saaws):
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.«... ﺶ
َ ﺤ
ﺶ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ﹶﻔ ﱡ
َ ﺤ
ْ ﺐ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ
ﺤ ﱡ
ِ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﻟﹶﺎ ُﻳ،ﺸﺔﹸ
َ  َﻣ ْﻪ ﻳَﺎ ﻋَﺎِﺋ...»
“… Lad være, o A’isha, da Allah ikke kan lide uforskammethed
og skamløshed …”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via A’isha (ra), at Allahs Sendebud (saaws) sagde::
.«ﺸ ِﻪ
ِﺤ
ْ ﺱ ﺍﱢﺗﻘﹶﺎ َﺀ ﻓﹸ
ُ ﺱ َﻣ ْﻨ ﹺﺰﹶﻟ ﹰﺔ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻣ ْﻦ َﺗ َﺮ ﹶﻛﻪُ ﹶﺃ ْﻭ َﻭ َﺩ َﻋﻪُ ﺍﻟﻨﱠﺎ
 ﹺﺇ ﱠﻥ َﺷ ﱠﺮ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ...»
“… Den blandt folk, der har den værste status hos Allah, er den,
som folk forlader - eller undviger - for at undgå dennes
uforskammethed”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via ’Iyadh bin Himar al-Majashi’e, at Allahs
Sendebud (saaws) en dag under sin tale (khutba) sagde:
.«... ﺵ
ُ ﲑ ﺍﹾﻟ ﹶﻔﺤﱠﺎ
ُ ﺸ ْﻨ ِﻈ
 ﻭَﺍﻟ ﱢ... ﺴﺔﹲ
َ  َﻭﹶﺃ ْﻫ ﹸﻞ ﺍﻟﱠﻨﺎ ﹺﺭ َﺧ ْﻤ...»
“… Og ildens beboere er fem … og den (meget) uforskammede
shinzir …”. Muslim, og meningen med Shinzir er den, hvis moral er
slet.
• Det blev berettet via Abu al-Darda’ (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.«ﺶ ﺍﹾﻟَﺒﺬِﻱ َﺀ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻟﻴُ ْﺒ ِﻐﺾُ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ...»
“… Og Allah afskyr sandelig den uforskammede, ubehøvlede
person”. Al-Tirmidhi, som sagde: Den er hasan og sahih. Ibn Hibban i
sin ’Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺠﻔﹶﺎﺀُ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ،ﺠﻔﹶﺎ ِﺀ
َ  ﻭَﺍﹾﻟَﺒﺬﹶﺍ ُﺀ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ  ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ﹸﻥ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ،ﺤﻴَﺎ ُﺀ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ِﻥ
َ »ﺍﹾﻟ
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“Blufærdighed er fra iman, og iman (fører) i Paradiset, og
ubehøvlethed er fra råhed, og råhed (fører) i ilden”. Ahmad med en
beretningskæde, hvis beretningsmænd har sahih-status. Al-Tirmidhi,
som sagde: Den er hasan og sahih. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling), og al-Hakim.
• Det blev berettet via Ibn Mas’ud (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺶ َﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟَﺒﺬِﻱ ِﺀ
ﺲ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻄﻌﱠﺎ ِﻥ َﻭﻟﹶﺎ ﺍﻟ ﱠﻠﻌﱠﺎ ِﻥ َﻭﻟﹶﺎ ﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺣ ﹺ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Den troende er hverken bagvaskende, forbandende,
uforskammet eller ubehøvlet”. Al-Tirmidhi, som sagde: En hasan
hadith.

D) Snakkesalighed: Dvs. påtaget megen snak.
• Det blev berettet via al-Mughira bin Shu’ba (ra), som sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺴﺆَﺍ ﹺﻝ
 َﻭ ﹶﻛ ﹾﺜ َﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﱡ، َﻭﹺﺇﺿَﺎ َﻋ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ﹺﻝ، ﻗِﻴ ﹶﻞ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ:»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﻛ ﹺﺮ َﻩ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ
“Allah afskyr tre (ting) for jer: Der siges og de siger, spild af
ejendom og (for) mange spørgsmål”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Jabir bin ’Abdullah (raa), at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ﻀﻜﹸ ْﻢ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ َﻭﹶﺃْﺑ َﻌ َﺪﻛﹸ ْﻢ ِﻣﻨﱢﻲ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃْﺑ َﻐ، ﹶﺃﺣَﺎ ِﺳَﻨﻜﹸ ْﻢ ﹶﺃ ْﺧﻠﹶﺎﻗﹰﺎ:ﺠ ِﻠﺴًﺎ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ْ  َﻭﹶﺃ ﹾﻗ َﺮﹺﺑﻜﹸ ْﻢ ِﻣﻨﱢﻲ َﻣ،»ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ َﺣﱢﺒﻜﹸ ْﻢ ﹺﺇﹶﻟ ﱠﻲ
.«ﺸ ﱢﺪﻗﹸﻮ ﹶﻥ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ ﹶﻔ ْﻴ ﹺﻬﻘﹸﻮ ﹶﻥ
َ  ﺍﻟﱠﺜ ْﺮﺛﹶﺎﺭُﻭ ﹶﻥ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ:ﺠ ِﻠﺴًﺎ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ْ َﻣ
“Sandelig, de blandt jer, der er mest kær for mig og de, der sidder
tættest på mig på Opstandelsesdagen er: de bedste af jer i deres
moral. Og de mest afskyelige for mig og de, der står fjernest fra
mig på Opstandelsesdagen er: de snakkesalige, de deklamerende
og pralhalsene”. Al-Tirmidhi, der karakteriserede den som hasan.
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• Det blev berettet via Abu Huraira (raa), at han hørte Profeten
(saaws) sige:
.« ﺏ
ﻕ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﻐ ﹺﺮ ﹺ
ﺸ ﹺﺮ ﹺ
ْ  َﻳ ﹺﺰ ﱡﻝ ﹺﺑﻬَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ ﹶﺃْﺑ َﻌ َﺪ ﻣَﺎ َﺑ ْﻴ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻤ،»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ َﺪ ﹶﻟَﻴَﺘ ﹶﻜ ﱠﻠ ُﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ ﹶﻜ ِﻠ َﻤ ِﺔ ﻣَﺎ َﻳَﺘَﺒﱠﻴﻦُ ﻓِﻴﻬَﺎ
“Sandelig, tjeneren vil udtale et ord, uden overvejelse af (hvad)
det (indeholder), med hvilket han vil glide længere ned i ilden
end (afstanden) mellem østen og vesten”. Der er enighed herom.

E) Ringeagt for muslimen eller muslimerne:
• Det blev berettet via Abu Huraira (raa), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«ﺴ ِﻠ َﻢ
ْ ُﺤ ِﻘ َﺮ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ﺸ ﱢﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ
ﺉ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﺐ ﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﹴ
ﺴ ﹺ
ْﺤ
َ  ﹺﺑ...»
“… Det er nok ondskab for personen at foragte sin muslimske
bror”. Muslim.

F) Bespottelse og forhånelse af muslimen:
• Allah (swt) sagde:

ﺨ ْﺮ ﻗﹶﻮ ٌﻡ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻡ َﻋﺴَﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮﻧُﻮﺍ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻣْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ ﹺﻧﺴَﺎ ٌﺀ ِﻣ ْﻦ
َﺴ
ْ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﻻ َﻳ

ُﺲ ﺍ ِﻻ ْﺳﻢ
َ ﺏ ﹺﺑﹾﺌ
ﺴﻜﹸ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ َﺗﻨَﺎَﺑﺰُﻭﺍ ﺑﹺﺎ َﻷﹾﻟﻘﹶﺎ ﹺ
َ ﺴﺎ ٍﺀ َﻋﺴَﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹸﻜﻦﱠ َﺧْﻴﺮًﺍ ِﻣْﻨ ُﻬﻦﱠ َﻭ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻠ ِﻤﺰُﻭﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸ
َ ﹺﻧ
﴾ ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟﻤُﻮ ﹶﻥ
َ ﺐ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
ْ ﻕ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍ ِﻹﳝَﺎ ِﻥ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳُﺘ
ُ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺴُﻮ
“O I som har iman, lad ikke et folk spotte et andet, måske er de bedre end dem, og
lad ikke kvinder spotte andre kvinder, måske er de bedre end dem. Og tal ikke ilde
om jeres eget folk og giv ikke hinanden øgenavne. Slet er et skændigt navn efter
(antagelsen af) iman. Og de, der ikke vender tilbage (med anger), er de uretfærdige”
(OQM. Al-Hujurat 49: 11)
• Det blev berettet via al-Hasan, som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
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ﺠﻲ ُﺀ ﹺﺑ ﹶﻜ ْﺮﹺﺑ ِﻪ
 ﹶﻓَﻴ ﹺ، َﻫ ﹸﻠ ﱠﻢ َﻫ ﹸﻠ ﱠﻢ: ﹶﻓُﻴ ﹶﻘﺎ ﹸﻝ ﹶﻟ ُﻪ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﺢ ِﻟﹶﺄ َﺣ ِﺪ ِﻫ ْﻢ ِﻓﻲ ﺍﻵ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﺑﺎﺏٌ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ
ُ  ُﻳ ﹾﻔَﺘ،ﺱ
ﲔ ﹺﺑﺎﻟﱠﻨﺎ ﹺ
َ ﺴَﺘ ْﻬ ﹺﺰِﺋ
ْ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ ُﻤ
 ﹶﻓﹺﺈ ﹶﺫﺍ َﺟﺎ َﺀ ُﻩ،ﺠﻲ ُﺀ ﹺﺑ ﹶﻜ ْﺮﹺﺑ ِﻪ َﻭ ﹶﻏ ﱢﻤ ِﻪ
 ﹶﻓَﻴ ﹺ، َﻫ ﹸﻠ ﱠﻢ َﻫ ﹸﻠ ﱠﻢ: ﹶﻓُﻴﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﻟ ُﻪ،ﺢ ﹶﻟ ُﻪ َﺑﺎﺏٌ ﺁ َﺧ َﺮ
ُ  ﹸﺛ ﱠﻢ ُﻳ ﹾﻔَﺘ، ﹶﻓﹺﺈ ﹶﺫﺍ َﺟﺎ َﺀ ُﻩ ﹸﺃ ﹾﻏ ِﻠ َﻖ ُﺩﻭَﻧ ُﻪ،َﻭ ﹶﻏ ﱢﻤ ِﻪ
ﺠﱠﻨ ِﺔ ﹶﻓُﻴ ﹶﻘﹸﺎﻝ َﻫ ﹸﻠ ﱠﻢ ﹶﻓ َﻤﺎ َﻳ ﹾﺄِﺗﻴ ِﻪ ِﻣ َﻦ
َ ﺏ ﺍﹾﻟ
ﺢ ﹶﻟ ُﻪ َﺑﺎﺏٌ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃْﺑ َﻮﺍ ﹺ
ُ  َﺣﱠﺘﻰ ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ َﺣ َﺪ ُﻫ ْﻢ ﹶﻟُﻴ ﹾﻔَﺘ،ﻚ
َ  ﹶﻓ َﻤﺎ َﻳ َﺰﺍ ﹸﻝ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ،ﹸﺃ ﹾﻏ ِﻠ َﻖ ُﺩﻭَﻧ ُﻪ
.« ﺱ
ﺍ ِﻹَﻳﺎ ﹺ
“I forhold til de, der forhåner folk, vil den ene af dem, i det
hinsidige, få åbnet en port til Paradiset, hvor der siges til ham:
Kom, kom, hvorefter han kommer med sine kvaler og bedrøvelse,
og når han kommer derhen vil porten lukkes foran ham. Derefter
vil en anden port åbnes, hvor der siges til ham: Kom, kom,
hvorefter han kommer med sine kvaler og bedrøvelse, og når han
kommer derhen, vil porten lukkes mod ham. Han vil fortsætte på
denne måde, indtil den ene af dem får åbnet en port til Paradiset
og der siges til ham: Kom, men han vil ikke gå derhen grundet
fortvivlelsen”. Al-Baihaqi i ’al-Shu’ab’ med en hasan, mursal (dvs. ledmanglende) beretningskæde.

G) At fremvise skadefryd over for muslimen:
• Det blev berettet via Wathila bin al-Asqa’ (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﻚ
َ  ﹶﻓَﻴ ْﺮ َﺣ َﻤﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭَﻳ ْﺒَﺘﻠِﻴ،ﻚ
َ ﺸﻤَﺎَﺗ ﹶﺔ ِﻟﹶﺄﺧِﻴ
»ﻟﹶﺎ ُﺗ ﹾﻈ ﹺﻬ ْﺮ ﺍﻟ ﱠ
“Fremvis ikke skadefryd mod din bror, for så vil Allah være nådig
mod ham og udsætte dig for prøvelse”. Al-Tirmidhi, som sagde: En
hasan hadith.

H) Svigt:
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Amru (raa), at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ﻕ َﺣﺘﱠﻰ
ﺼ ﹶﻠﺔﹲ ِﻣ ْﻦ ﹺﻧ ﹶﻔﺎ ﹺ
ْ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َﺧ
ْ ﺼ ﹶﻠﺔﹲ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ﱠﻦ ﻛﹶﺎَﻧ
ْ ﺖ ﻓِﻴ ِﻪ َﺧ
ْ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎَﻧ،»ﹶﺃ ْﺭَﺑﻊٌ َﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱠﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ُﻣﻨَﺎ ِﻓﻘﹰﺎ ﺧَﺎِﻟﺼًﺎ
.«...  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﻋَﺎ َﻫ َﺪ ﹶﻏ َﺪ َﺭ... :َﻳ َﺪ َﻋﻬَﺎ
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“(Der er ) fire (egenskaber); såfremt disse findes i en person, vil
denne være rent hykler, og såfremt én af disse egenskaber findes i
ham, vil han have én egenskab af hykleri indtil han afholder sig
fra den: … og når han lover, svigter han …”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Ibn Mas’ud, Ibn ’Umar og Anas (raa), som
sagde: Profeten (saaws) sagde:
.« َﻫ ِﺬ ِﻩ ﹶﻏ ْﺪ َﺭﺓﹸ ﹸﻓﻠﹶﺎ ٍﻥ:»ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﻏﹶﺎ ِﺩ ﹴﺭ ِﻟﻮَﺍﺀٌ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ُﻳﻘﹶﺎ ﹸﻝ
“For enhver svigefuld person er der på Opstandelsesdagen et
banner, hvor der bliver sagt: Dette er svigten fra den og den”. Der
er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Sa’id al-Khudari (ra), at Profeten (saaws)
sagde:
.«ﲑ ﻋَﺎ ﱠﻣ ٍﺔ
 ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭﻟﹶﺎ ﻏﹶﺎ ِﺩ َﺭ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻈﻢُ ﹶﻏ ْﺪﺭًﺍ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ِﻣ ﹺ، ﻳُ ْﺮ ﹶﻓﻊُ ﹶﻟﻪُ ﹺﺑ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ ﹶﻏ ْﺪ ﹺﺭ ِﻩ،»ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﻏﹶﺎ ِﺩ ﹴﺭ ِﻟﻮَﺍﺀٌ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍ ْﺳِﺘ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
“For enhver svigefuld person er der på Opstandelsesdagen et
banner ved hans balde, og som rejses i samme grad som hans
svigten. Sandelig, der er ingen svigefuld, der er værre i sin svigten
end offentlighedens amir”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) sagde:
Allah (swt) sagde:
.«...  َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹶﺃ ْﻋﻄﹶﻰ ﺑﹺﻲ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻏ َﺪ َﺭ:ﺼﻤُﻬُ ْﻢ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ْ » ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﹶﺃﻧَﺎ َﺧ
“(Der er) tre (personer), som Jeg vil være modstander af på
Opstandelsesdagen: En mand, der har givet (løfte) på Mit (navn),
hvorefter han svigtede …”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Yazid bin Shuraik, som sagde: Jeg så Ali (ra)
ved minbar (dvs. talestolen) holde en tale, hvor jeg hørte ham sige: Nej,
ved Allah, vi har ikke nogen bog som vi læser i, undtagen Allahs Bog,
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samt hvad der er i dette skrift. Han foldede det ud, og i det var der
(kompensation for skade på) tænder (vurderet i) kameler og andre ting
vedrørende jirahat (dvs. skadesgengældelse - eller erstatning), og deri var
der også: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
،ﲔ
َ ﺱ ﹶﺃ ْﺟ َﻤ ِﻌ
ﺴ ِﻠﻤًﺎ ﹶﻓ َﻌ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹶﻟ ْﻌَﻨﺔﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﻠﹶﺎِﺋ ﹶﻜ ِﺔ ﻭَﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ْ  ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﹶﺃ ْﺧ ﹶﻔ َﺮ ُﻣ،ﺴﻌَﻰ ﹺﺑﻬَﺎ ﹶﺃ ْﺩﻧَﺎ ُﻫ ْﻢ
ْ  َﻳ،ﲔ ﻭَﺍ ِﺣ َﺪﺓﹲ
َ ﺴ ِﻠ ِﻤ
ْ ُ» ِﺫ ﱠﻣﺔﹸ ﺍﹾﻟﻤ
.«... ﺻ ْﺮﻓﹰﺎ
َ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻘَﺒﻞﹸ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ِﻣ ْﻨﻪُ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻋ ْﺪﻟﹰﺎ َﻭﻟﹶﺎ
“Muslimernes pagt er én, og den mindste af dem sørger for den;
den, der svigter en muslim, vil have Allahs, englenes og samtlige
menneskers forbandelse over sig, og Allah vil på
Opstandelsesdagen hverken godtage nogen anger eller løsesum
fra ham …”. Muslim.
• Det blev berettet via Buraida (ra), at Profeten (saaws) sagde:
«... ﺾ ﹶﻗ ْﻮﻡٌ ﺍﻟ َﻌ ْﻬ َﺪ ﹺﺇﱠﻟﺎ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ ﹶﻘ ْﺘ ﹸﻞ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬﻢ
َ » َﻣﺎ َﻧ ﹶﻘ
“Ethvert folk, der bryder pagten, så vil drab sikkert forekomme
iblandt dem …”. Al-Hakim, der karakteriserede den som sahih, og alDhahabi udtrykte enighed med ham heri.
• Det blev berettet via ’Amru bin al-Hamq (ra), som sagde: Jeg hørte
Allahs Sendebud (saaws) sige:
.« ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻗَﺘ ﹶﻠﻪُ ﹶﻓﹶﺄﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻘﹶﺎِﺗ ﹺﻞ َﺑﺮﹺﻱﺀٌ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻛﺎ ﹶﻥ ﺍ ﹶﳌ ﹾﻘُﺘﻮ ﹸﻝ ﹶﻛﺎ ِﻓﺮﹰﺍ،ﻼ َﻋﻠﹶﻰ َﺩ ِﻣ ِﻪ
» ﹶﺃﱡﻳﻤَﺎ َﺭ ُﺟ ﹴﻞ ﹶﺃ ﱠﻣ َﻦ َﺭ ُﺟ ﹰ
“Enhver mand, der betror en (anden) mand (beskyttelse af) sit
blod, hvorefter han dræber ham, så vil jeg ikke kendes ved
drabsmanden, selv hvis den dræbte er en vantro”. Ibn Hibban i sin
’Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via Abu Bakra (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
ﺴ ِﻤﹶﺌ ِﺔ
ِ ﲑ ِﺓ َﺧ ْﻤ
َﺴ
ِ ﺠﱠﻨ ِﺔ ﹶﻟﻴُﻮ َﺟﺪُ ِﻣ ْﻦ َﻣ
َ ﺢ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﹺﺭﻳ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﺤ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ
َ ﺡ ﺭَﺍِﺋ
ْ » َﻣ ْﻦ ﹶﻗَﺘ ﹶﻞ َﻧ ﹾﻔﺴًﺎ ُﻣ َﻌﺎ ِﻫ َﺪ ﹰﺓ ﹺﺑ َﻐ ْﻴ ﹺﺮ َﺣ ﱢﻘ َﻬﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹺﺮ
.«َﻋﺎ ﹴﻡ
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“Den, der uretmæssigt dræber en sjæl, som har sluttet en pagt, vil
ikke dufte Paradisets duft, skønt Paradisets duft findes (langs)
femhundrede års rejse(afstand)”. Ifølge en anden beretning står der:
.«ﺴ ِﻤﹶﺌ ِﺔ َﻋﺎ ﹴﻡ
ِ ﲑ ِﺓ َﺧ ْﻤ
َﺴ
ِ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﹺﺭ َﳛﻬَﺎ ﹶﻟﻴُﻮ َﺟﺪُ ِﻣ ْﻦ َﻣ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ ﺤ ﹶﺔ ﺍﹾﻟ
َ ﺡ ﺭَﺍِﺋ
ْ  ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹺﺮ،» َﻣ ْﻦ ﹶﻗَﺘ ﹶﻞ ُﻣﻌَﺎ َﻫﺪًﺍ ِﻓﻲ َﻋ ْﻬ ِﺪ ِﻩ
“Den, der dræber en pagt-part under sin pagt(s gyldighed), vil
ikke dufte Paradisets duft, skønt dets duft findes (langs)
femhundrede års rejse(afstand)”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling).

I) At prale med gaven o. lign. blandt gode gerninger:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﺻ َﺪﻗﹶﺎِﺗ ﹸﻜ ْﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ ﱢﻦ ﻭَﺍ َﻷﺫﹶﻯ
َ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﻻ ﺗُْﺒ ِﻄﻠﹸﻮﺍ
“O I som har iman, gør ikke jeres almisser til intet ved at påminde (andre) om jeres
gavmildhed og ved at gøre fortræd” (OQM. Al-Baqarah 2: 264)
• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), at Profeten (saaws) sagde:
 ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ َﺮﹶﺃﻫَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ٌ َﻭﹶﻟﻬُ ْﻢ َﻋﺬﹶﺍﺏٌ ﹶﺃﻟِﻴﻢ، َﻭﻟﹶﺎ ُﻳ َﺰﻛﱢﻴ ﹺﻬ ْﻢ، َﻭﻟﹶﺎ َﻳ ْﻨﻈﹸﺮُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ،»ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻟﹶﺎ ﻳُ ﹶﻜ ﱢﻠﻤُﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
،ﺴﹺﺒﻞﹸ
ْ ُ ﺍﹾﻟﻤ: َﻭ َﻣ ْﻦ ُﻫ ْﻢ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺴﺮُﻭﺍ
ِ  ﺧَﺎﺑُﻮﺍ َﻭ َﺧ:ُ ﹶﻓﻘﹸ ﹾﻠﺖ،ٍﺙ َﻣ ﱠﺮﺍﺕ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﹶﺛﻠﹶﺎ ﹶ
َ
.« ﺏ
ﻒ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﺫ ﹺ
ِ ﺤ ِﻠ
َ  ﻭَﺍﹾﻟﻤَُﻨ ﱢﻔﻖُ ِﺳ ﹾﻠ َﻌَﺘﻪُ ﺑﹺﺎﹾﻟ،ﻭَﺍﹾﻟ َﻤﻨﱠﺎ ﹸﻥ
“(Der er ) tre (personer), som Allah på Opstandelsesdagen
hverken taler til, kigger på eller lovpriser, og som får en
smertefuld straf. Han (dvs. Abu Dharr) sagde: Allahs Sendebud
(saaws) reciterede det tre gange, og da sagde jeg: De er
mislykkede og fortabte, men hvem er de, o Allahs Sendebud?
Han sagde: Den, der nedsænker (sit klæde under anklen), den
der påminder (andre) om sin gavmildhed og den, der omsætter
sin vare med løgnagtig ed”. Muslim.
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J) Misundelse: Hvilket vil sige et ønske om at goderne må høre op
hos sin indehaver. Hvad angår ønsket om tilsvarende for sig selv, så er
det ghibta (dvs. beundring), hvilket er tilladt.
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﻀِﻠ ِﻪ
ْ ﺱ َﻋﻠﹶﻰ ﻣَﺎ ﺁﺗَﺎ ُﻫ ْﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﻓ
َ ﺴﺪُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ُﺤ
ْ ﴿ ﹶﺃ ْﻡ َﻳ
“Eller misunder de mennesker på grund af det, som Allah har givet dem af Sin
nåde?” (OQM. Al-Nisa’ 4: 54)
Og Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﺴ َﺪ
َ ﴿ َﻭ ِﻣ ْﻦ َﺷ ﱢﺮ ﺣَﺎ ِﺳ ٍﺪ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺣ
“Og fra det onde fra den misundelige, når han misunder”
(OQM. Al-Falaq 113: 5)
• Det blev berettet via Anas (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.«...  َﻭﻟﹶﺎ َﺗﺤَﺎ َﺳﺪُﻭﺍ...»
“… Og misund ikke hinanden …”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
ﻑ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ﺍﹾﻟﹺﺈﳝَﺎ ﹸﻥ
ِ ﺠَﺘ ِﻤﻊُ ﻓِﻲ َﺟ ْﻮ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،ﻑ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ﻣُ ْﺆ ِﻣ ﹴﻦ ﹸﻏﺒَﺎﺭٌ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ ﹶﻓ ْﻴﺢُ َﺟ َﻬﱠﻨ َﻢ
ِ ﺠَﺘ ِﻤﻊُ ﻓِﻲ َﺟ ْﻮ
ْ »ﻟﹶﺎ َﻳ
.«ُﺴﺪ
َﺤ
َ ﻭَﺍﹾﻟ
“Støv (rejst i kamp) for Allahs sag og helvedets hede(røg) vil ikke
være sammen i en troende tjeners indre, og iman og misundelse
vil ikke være sammen i en tjeners indre”. Ahmad, al-Baihaqi, alNasa’i og Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
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• Det blev berettet via Dhamra bin Tha’laba (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺤﺎ َﺳ ُﺪﻭﺍ
َ ﺨ ْﻴ ﹴﺮ َﻣﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳَﺘ
َ ﺱ ﹺﺑ
ُ »ﹶﻟﺎ َﻳ َﺰﺍ ﹸﻝ ﺍﻟﱠﻨﺎ
“Folk vil fortsat have det godt, så længe de ikke misunder
hinanden”. Al-Tabarani med en beretningskæde, om hvilken alMundhiri og al-Haithami sagde: Dens beretningsmænd er pålidelige.
• Det blev berettet via al-Zubair (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
ﺸ ْﻌ َﺮ
ﺤ ِﻠﻖُ ﺍﻟ ﱠ
ْ  ﹶﺃﻣﱠﺎ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﻟﹶﺎ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ َﺗ، ﻭَﺍﹾﻟَﺒ ْﻐﻀَﺎﺀُ ِﻫ َﻲ ﺍﹾﻟﺤَﺎِﻟ ﹶﻘﺔﹸ،ﺴﺪُ ﻭَﺍﹾﻟَﺒ ْﻐﻀَﺎ ُﺀ
َﺤ
َ  ﺍﹾﻟ:ﺏ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ﺩَﺍ ُﺀ ﺍﹾﻟﺄﹸ َﻣ ﹺﻢ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ ْﻢ
» َﺩ ﱠ
.«ﺤ ِﻠﻖُ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ
ْ َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ َﺗ
“Forrige nationers sygdom vil krybe hen mod jer: Misundelse og
had, og hadet er barber(kniven). Sandelig, jeg siger ikke, at den
barberer håret, men den barberer Deen”. Al-Baihaqi i ’al-Shu’ab’, og
al-Bazzar. Både al-Haithami og al-Mundhiri sagde: Dens
beretningskæde er god.
• Det blev berettet via ’Abdullah bin ’Amru (ra), som sagde:
ﻕ ﺍﻟ ﱢﻠﺴَﺎ ِﻥ
ُ ﺻﺪُﻭ
َ : ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،ِﻕ ﺍﻟ ﱢﻠﺴَﺎﻥ
ﺻﺪُﻭ ﹺ
َ ﺐ
ﺨﻤُﻮ ﹺﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠ ﹺ
ْ  ﹸﻛ ﱡﻞ َﻣ:ﻀﻞﹸ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺱ ﹶﺃ ﹾﻓ
ﻱ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
 ﹶﺃ ﱡ،ِ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ:»ﻗِﻴ ﹶﻞ
.«ﺴ َﺪ
َ  ﻭ ﹶﻻ َﺣ، َﻭ ﹶﻻ ِﻏﻞﱠ،َ ﹶﻻ ﹺﺇﹾﺛ َﻢ ﻓِﻴ ِﻪ َﻭ ﹶﻻ َﺑ ْﻐﻲ، ﻫُ َﻮ ﺍﻟﱠﺘ ِﻘ ﱡﻲ ﺍﻟﱠﻨ ِﻘﻲﱡ:ﺨﻤُﻮ ُﻡ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ﹾﻠﺐﹺ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ْ  ﹶﻓﻤَﺎ َﻣ،َُﻧ ْﻌ ﹺﺮ ﹸﻓﻪ
“Der blev sagt: O Allahs Sendebud, hvilke folk er bedst? Han
sagde: Enhver med et purt hjerte og sandfærdig tunge. De sagde:
Den med en sandfærdig tunge kender vi, men hvem er den med
et purt hjerte? Han sagde: Han er den gudfrygtige og rene, i
hvilken der ingen forsyndelse, overgreb, nag eller misundelse er”.
Ibn Majah, og både al-Mundhiri og al-Haithami sagde: Dens
beretningskæde er sahih.

K) Snyd:
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• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«ﺲ ِﻣﻨﱠﺎ
َ ﺸﻨَﺎ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻴ
» َﻣ ْﻦ ﹶﻏ ﱠ
“Den, der snyder os, er ikke en af os”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Ma’qil bin Yasar (ra), som sagde: Jeg hørte
Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﺠﱠﻨ ﹶﺔ
َ ﺵ ِﻟ َﺮ ِﻋﱠﻴِﺘ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺣ ﱠﺮ َﻡ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﺍﹾﻟ
ﺕ َﻭﻫُ َﻮ ﹶﻏﺎ ﱞ
ُ ﺕ َﻳ ْﻮ َﻡ َﻳﻤُﻮ
ُ ﺴَﺘ ْﺮﻋِﻴ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺭ ِﻋﱠﻴ ﹰﺔ ﹶﻓَﻴﻤُﻮ
ْ »ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺒ ٍﺪ َﻳ
“Enhver tjener, som Allah lader varetage nogle undersåtter, hvor
han den dag han dør, dør mens han snyder sine undersåtter, vil
Allah forbyde Paradiset”. Der er enighed herom.

L) Bedrag:
• Det blev berettet via ’Abdullah bin Mas’ud (ra), som sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.«ﻉ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
ُ ﺨﺪَﺍ
ِ  ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻜ ُﺮ ﻭَﺍﹾﻟ،ﺲ ِﻣﻨﱠﺎ
َ ﺸﻨَﺎ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻴ
» َﻣ ْﻦ ﹶﻏ ﱠ
“Den, der snyder os, er ikke en af os, og listighed og bedrag er i
ilden”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via ’Iyadh bin Himar al-Majashi’e, at Allahs
Sendebud (saaws), en dag under sin tale (khutba), sagde
.«... ﻚ
َ ﻚ َﻭﻣَﺎِﻟ
َ ﻚ َﻋ ْﻦ ﹶﺃ ْﻫ ِﻠ
َ ُﺼﹺﺒﺢُ َﻭﻟﹶﺎ ُﻳ ْﻤﺴِﻲ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﻭﻫُ َﻮ ُﻳﺨَﺎ ِﺩﻋ
ْ ُ َﻭ َﺭﺟُﻞﹲ ﻟﹶﺎ ﻳ... :ﺴﺔﹲ
َ  َﻭﹶﺃ ْﻫﻞﹸ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﺧ ْﻤ...»
“… Og ildens beboere er fem: … Og en mand, som morgen og
aften bedrager dig i forbindelse med din familie og din ejendom
…”. Muslim.
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• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa), som sagde: En mand nævnte
over for Allahs Sendebud (saaws), at han bedrages i handlen, så sagde
Allahs Sendebud (saaws) til ham:
.«ﺖ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻞ ﻟﹶﺎ ِﺧﻠﹶﺎَﺑ ﹶﺔ
َ » َﻣ ْﻦ ﺑَﺎَﻳ ْﻌ
“Til den, med hvem du handler, skal du sige: Der må ikke være
bedrag”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa), at Profeten (saaws):
.«ﺶ
ﺠ ﹺ
ْ »َﻧﻬَﻰ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨ
“Forbød najash (dvs. bedragerisk overbud)”. Der er enighed
herom. Al-Nawawi sagde: At overbyde for varen, ikke af ønsket heri,
men for at bedrage - og fuppe andre. Ibn Qutaiba sagde: Najash
kommer af ’at narre’ (dvs. khatal), hvilket er bedrag.

M) Vrede for andre end Allah(s skyld):
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra):
.« ﺐ
ْ ﻀ
َ  ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻐ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﹶﻓ َﺮ ﱠﺩ َﺩ ِﻣﺮَﺍﺭًﺍ،ﺐ
ْ ﻀ
َ  ﻟﹶﺎ َﺗ ْﻐ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻨﹺﻲ
ِ  ﹶﺃ ْﻭ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟِﻠﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
“At en mand sagde til Profeten (saaws): Rådgiv mig, så sagde
han: Bliv ikke vred. Manden gentog det flere gange, hvor han
(saaws) sagde: Bliv ikke vred”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.« ﺐ
ﻀ ﹺ
َ ﺴﻪُ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﹾﻟ َﻐ
َ ﺸﺪِﻳ ُﺪ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﻤ ِﻠﻚُ َﻧ ﹾﻔ
 ﹺﺇﱠﻧﻤَﺎ ﺍﻟ ﱠ،ﺼ َﺮ َﻋ ِﺔ
ﺸﺪِﻳ ُﺪ ﺑﹺﺎﻟ ﱡ
ﺲ ﺍﻟ ﱠ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Den stærke er ikke den sejrende i brydning, men den stærke er
den, der behersker sig selv under vrede”. Der er enighed herom.
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• Det blev berettet via Abu Sa’id al-Khudari (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) ledte os en dag i salat al-’Asr, hvorefter han rejste sig
og holdt tale … og blandt, det vi dengang memorerede var:
ﺐ
ﻀ ﹺ
َ ﺐ َﺳﺮﹺﻳ َﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﻲ ِﺀ َﻭ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺳﺮﹺﻳ ُﻊ ﺍﹾﻟ َﻐ
ﻀ ﹺ
َ ﺕ ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ ﺍﹾﻟَﺒﻄِﻲ َﺀ ﺍﹾﻟ َﻐ
ٍ »ﹶﺃﻟﹶﺎ ﹺﺇ ﱠﻥ َﺑﻨﹺﻲ ﺁ َﺩ َﻡ ﺧُ ِﻠﻘﹸﻮﺍ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻃَﺒﻘﹶﺎ
ﺐ َﺳﺮﹺﻳ ُﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﻲ ِﺀ
ﻀ ﹺ
َ ﺐ َﺑﻄِﻲ َﺀ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﻲ ِﺀ َﻭ َﺧ ْﻴﺮُﻫُ ْﻢ َﺑﻄِﻲ ُﺀ ﺍﹾﻟ َﻐ
ﻀ ﹺ
َ ﻚ ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺳﺮﹺﻳ َﻊ ﺍﹾﻟ َﻐ
َ ﻚ ﹺﺑِﺘ ﹾﻠ
َ َﺳﺮﹺﻳ ُﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﻲ ِﺀ ﹶﻓِﺘ ﹾﻠ
ﺐ ﺍْﺑ ﹺﻦ ﺁ َﺩ َﻡ ﹶﺃﻣَﺎ َﺭﹶﺃْﻳُﺘ ْﻢ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺣُ ْﻤ َﺮ ِﺓ َﻋ ْﻴَﻨ ْﻴ ِﻪ
ﺐ َﺟ ْﻤ َﺮﺓﹲ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠ ﹺ
َ ﻀ
َ ﺐ َﺑﻄِﻲ ُﺀ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ْﻲ ِﺀ ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ َﻐ
ﻀ ﹺ
َ ﹶﺃﻟﹶﺎ َﻭ َﺷ ﱡﺮﻫُ ْﻢ َﺳﺮﹺﻳ ُﻊ ﺍﹾﻟ َﻐ
.«ﺽ
ﺼ ْﻖ ﺑﹺﺎﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
َ ﻚ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹾﻠ
َ ﺸ ْﻲ ٍﺀ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫِﻟ
َ ﺲ ﹺﺑ
ﺥ ﹶﺃ ْﻭﺩَﺍ ﹺﺟ ِﻪ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ﱠ
ﻭَﺍْﻧِﺘﻔﹶﺎ ﹺ
“Sandelig, Adams børn er blevet skabt i (adskillige) lag. Sandelig,
blandt dem er der den langsomme til at blive vred, og som er
hurtig til at vende tilbage (til ro). Og blandt dem er der den
hurtige til at blive vred, og som er hurtig til at vende tilbage (til
ro); så den ene svarer til den anden. Og blandt dem er den hurtige
til at blive vred, og som er langsom til at vende tilbage (til ro).
Sandelig, den bedste af dem er den, der er langsom til at blive
vred, og som er hurtig til at vende tilbage (til ro). Og den værste
af dem er den, der er hurtig til at blive vred, og som er langsom til
at vende tilbage (til ro). Sandelig, vreden er et glødende kul i
hjertet på Adams søn. Har I ikke set rødmen i hans øjne og
hævelsen af hans halspulsårer? Lad den, der fornemmer noget
deraf, klæbe sig til jorden”. Al- Tirmidhi, som sagde: den er hasan og
sahih.
• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« ﹶﻛ ﹶﻈ َﻤﻬَﺎ َﻋ ْﺒﺪٌ ﺍْﺑِﺘﻐَﺎ َﺀ َﻭ ْﺟ ِﻪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﻆ
ٍ »ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺟُ ْﺮ َﻋ ٍﺔ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻈﻢُ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﺟُ ْﺮ َﻋ ِﺔ ﹶﻏ ْﻴ
“Der er intet drag, som er mægtigere hos Allah end et drag af
vrede, som en tjener undertrykker for Allahs skyld”. Ibn Majah.
Al-Haithami sagde: Dens beretningskæde er sahih og dens
(beretnings)mænd har sahih-status. Al-Mundhiri sagde: Dens
beretningsmænd er godkendt i ’Sahih’ (hadith-samlinger).
• Allahs (swt) sagde:
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﴾ ُﺴﻦ
َ ﴿ ﺍ ْﺩﹶﻓ ْﻊ ﺑﹺﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ َﻲ ﹶﺃ ْﺣ
“Gendriv med det bedste” (OQM. Fussilat 41: 34)
Det blev berettet i forbindelse med ovenstående Qur’an-vers at Ibn
‘Abbas (raa) sagde: “Udholdenhed under vrede, tilgivelse under
fornærmelse, og når de gør dette, vil Allah beskytte dem og deres fjende
vil blive underlagt dem”. Al-Bukhari berettede det som mu’allaq (dvs.

berettet med forkortet beretningskæde).

N) Mistænksomhed over for muslimerne:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﺾ ﺍﻟ ﱠﻈﻦﱢ ﹺﺇﹾﺛ ٌﻢ
َ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﺍ ْﺟَﺘﹺﻨﺒُﻮﺍ ﹶﻛِﺜﲑًﺍ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻈﻦﱢ ﹺﺇﻥﱠ َﺑ ْﻌ
“O I troende, undgå megen mistænksomhed, thi noget af mistænksomhed er synd”
(OQM. Al-Hujurat 49: 12)
I sin tolkning af dette Qur’an-vers sagde Ibn ‘Abbas: Allah forbød den
troende at nære ond tro om den troende.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.« ﺚ
ِ ﺤﺪِﻳ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻈ ﱠﻦ ﹶﺃ ﹾﻛ ﹶﺬﺏُ ﺍﹾﻟ،»ﹺﺇﻳﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ ﻭَﺍﻟ ﱠﻈ ﱠﻦ
“Tag jer i agt for mistænksomhed, da mistænksomhed er den
mest løgnagtige tale”. Der er enighed herom.
Følgelig er mistænksomhed over for den troende, hvis ydre er godt og
retskaffent, ikke tilladt. Tværtimod er det mandub at have god tro om
ham. Det er derimod tilladt at nære mistænksomhed over for den
muslim, hvis ydre er modbydelig og mistænkelig, grundet hadith’en, som
blev berettet af al-Bukhari via A’isha (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
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.«»ﻣَﺎ ﹶﺃ ﹸﻇ ﱡﻦ ﹸﻓﻠﹶﺎﻧًﺎ َﻭﻓﹸﻠﹶﺎﻧًﺎ َﻳ ْﻌ ﹺﺮﻓﹶﺎ ِﻥ ِﻣ ْﻦ ﺩِﻳﹺﻨﻨَﺎ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ
“Jeg tror ikke at den og den person kender til noget af vores Deen
(dvs. Islam)”. Og ifølge en anden ordlyd:
.«ﺤﻦُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
ْ » ِﻣ ْﻦ ﺩِﻳَﻨﻨَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻧ
“(…) af vores Deen, som vi følger”. Al-Bukhari sagde: Al-Laith bin
Sa’d sagde: De var to mænd blandt hyklerne.

O) At have to ansigter:
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺱ ﺫﹶﺍ ﺍﹾﻟ َﻮ ْﺟ َﻬ ْﻴ ﹺﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ﹾﺄﺗِﻲ َﻫﺆُﻟﹶﺎ ِﺀ ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ٍﻪ َﻭ َﻫ ُﺆﻟﹶﺎ ِﺀ ﹺﺑ َﻮ ْﺟ ٍﻪ
ﺠﺪُﻭ ﹶﻥ َﺷ ﱠﺮ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
 َﻭَﺗ ﹺ...»
“… I vil finde, at den værste blandt mennesker er den med to
ansigter, som kommer til disse folk med et ansigt, og til de andre
med et (andet) ansigt”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Muhammad bin Zaid, som sagde: at nogle
mennesker sagde til hans bedstefar ’Abdullah bin ’Umar (raa):
 ﹸﻛﻨﱠﺎ َﻧ ُﻌ ﱡﺪ َﻫﺬﹶﺍ ﹺﻧﻔﹶﺎﻗﹰﺎ:ﻑ ﻣَﺎ َﻧَﺘ ﹶﻜ ﱠﻠﻢُ ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ِﻫ ْﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ِ ﺨﻠﹶﺎ
ِ  ﹶﻓَﻨﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ﹺﺑ،»ﹺﺇﻧﱠﺎ َﻧ ْﺪﺧُﻞﹸ َﻋﻠﹶﻰ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎﹺﻧﻨَﺎ
. « ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﷲ
ِ َﻋ ﹶﻠﻰ َﻋ ْﻬ ِﺪ َﺭ ُﺳﻮ ﹺﻝ ﺍ
“Vi træder ind hos vores sultan, hvor vi, til dem, siger det
modsatte af det, vi udtaler når vi kommer ud derfra. Han sagde: I
Allahs Sendebud (saaws)’s tid plejede vi at betragte dette som
hykleri”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Ammar bin Yasir (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
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.« ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِﻟﺴَﺎﻧَﺎ ِﻥ ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎ ﹴﺭ،» َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ َﻭ ْﺟﻬَﺎ ِﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ
“Den, der har to ansigter i verden, vil på Opstandelsesdagen have
to tunger af ild”. Abu Dawud, og Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling).

P) Uretfærdighed:
• Det blev berettet via Ibn ’Umar (raa), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«»ﺍﻟ ﱡﻈ ﹾﻠ ُﻢ ﹸﻇ ﹸﻠﻤَﺎﺕٌ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
“Uretfærdigheden er (flere lag af) mørke på Opstandelsesdagen”.
Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Musa (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ُﻳ ْﻤﻠِﻲ ﻟِﻠﻈﱠﺎِﻟ ﹺﻢ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﺧ ﹶﺬﻩُ ﹶﻟ ْﻢ ُﻳ ﹾﻔ ِﻠ ْﺘ ُﻪ
“Sandelig, Allah vil give udsættelse til den uretfærdige, (men) når
Han så griber ham, vil Han ikke lade ham slippe”, derefter
reciterede han:

﴾ ﻚ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﺧ ﹶﺬ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮَﻯ َﻭ ِﻫ َﻲ ﻇﹶﺎِﻟ َﻤ ﹲﺔ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺃ ْﺧ ﹶﺬﻩُ ﹶﺃﻟِﻴ ٌﻢ َﺷﺪِﻳ ٌﺪ
َ ﻚ ﹶﺃ ْﺧﺬﹸ َﺭﱢﺑ
َ ﴿ َﻭ ﹶﻛ ﹶﺬِﻟ
“Og således er din Herres greb, når Han griber byerne, mens de øver uret (på uret).
Din Herres greb er visselig smertefuldt (og) voldsomt” (OQM. Hud 11: 102)
Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Ibn ‘Abbas (raa), at Allahs Sendebud (saaws)
sendte Mu’adh til Yemen, idet han sagde (til ham):
.«ٌﺲ َﺑ ْﻴَﻨﻬَﺎ َﻭَﺑ ْﻴ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﺣﺠَﺎﺏ
َ »ﺍﱠﺗ ﹺﻖ َﺩ ْﻋ َﻮ ﹶﺓ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ﹺﻡ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﹶﻟ ْﻴ
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“Tag dig i agt for den forurettedes bøn, da der mellem denne og
Allah intet slør er”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), via Profeten (saaws), som
beretter fra sin Herre, den Stærke, Almægtige, at Han (swt) sagde:
.«... ﺤ ﱠﺮﻣًﺎ ﹶﻓﻠﹶﺎ َﺗﻈﹶﺎﹶﻟﻤُﻮﺍ
َ »ﻳَﺎ ِﻋﺒَﺎﺩِﻱ ﹺﺇﻧﱢﻲ َﺣ ﱠﺮ ْﻣﺖُ ﺍﻟ ﱡﻈ ﹾﻠ َﻢ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔﺴِﻲ َﻭ َﺟ َﻌ ﹾﻠﺘُﻪُ َﺑ ْﻴَﻨ ﹸﻜ ْﻢ ُﻣ
“O Mine tjenere, Jeg forbød uretfærdighed for Mig selv og gjorde
den forbudt imellem jer, gør (derfor) ikke hinanden uret …”.
Muslim.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) sagde:
 ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻞ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﺩِﻳﻨَﺎﺭٌ َﻭﻟﹶﺎ،ﺤ ﱠﻠ ﹾﻠﻪُ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ َﻡ
َ  ﹶﻓ ﹾﻠَﻴَﺘ، ﹶﺃ ْﻭ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍﺀ،ﺽ
ﺖ ﹶﻟﻪُ َﻣ ﹾﻈ ﹶﻠ َﻤﺔﹲ ِﻟﹶﺄﺧِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﺮ ﹴ
ْ » َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎَﻧ
،ﺕ ﺻَﺎ ِﺣﹺﺒ ِﻪ
ِ ﺴﻨَﺎﺕٌ ﺃﹸ ِﺧ ﹶﺬ ِﻣ ْﻦ َﺳﱢﻴﺌﹶﺎ
َ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﺗ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ َﺣ، ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻟﻪُ َﻋ َﻤﻞﹲ ﺻَﺎِﻟﺢٌ ﺃﹸ ِﺧ ﹶﺬ ِﻣ ْﻨﻪُ ﹺﺑ ﹶﻘ ْﺪ ﹺﺭ َﻣ ﹾﻈ ﹶﻠ َﻤِﺘ ِﻪ،ٌِﺩ ْﺭ َﻫﻢ
.«ﹶﻓﺤُ ِﻤ ﹶﻞ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
“Lad den, der har (gjort) uret mod sin bror i forbindelse med
ære(krænkelse), eller noget andet, bede ham om frigivelse i dag
førend der ikke vil være en dirham eller dinar; hvis han (til den
tid) har retskafne handlinger gerninger, vil der herfra tages i
samme mængde som hans uret, og ifald han ikke har gode
gerninger, vil der tages onde gerninger fra hans part og pålægges
ham”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
،ﺻ ْﺪ ﹺﺭ ِﻩ
َ ﺸﲑُ ﹺﺇﻟﹶﻰ
ِ ُ َﻭﻳ، ﺍﻟﱠﺘ ﹾﻘﻮَﻯ َﻫ ُﻬﻨَﺎ ﺍﻟﱠﺘ ﹾﻘﻮَﻯ َﻫ ُﻬﻨَﺎ،ُﺤ ِﻘﺮُﻩ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،ُﺨﺬﹸﻟﹸﻪ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،ُ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻈ ِﻠﻤُﻪ،ﺴ ِﻠ ﹺﻢ
ْ ُﺴ ِﻠﻢُ ﹶﺃﺧُﻮ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ُ»ﺍﹾﻟﻤ
.«ﺴ ِﻠ ﹺﻢ َﺣﺮَﺍﻡٌ َﺩﻣُﻪُ َﻭ ِﻋ ْﺮﺿُﻪُ َﻭﻣَﺎﹸﻟ ُﻪ
ْ ُﺴ ِﻠ ﹺﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ُ ﹸﻛ ﱡﻞ ﺍﹾﻟﻤ،ﺴ ِﻠ َﻢ
ْ ُﺤ ِﻘ َﺮ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﺍ ﹾﻟﻤ
ْ ﺸ ﱢﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ
ﺉ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ
ﺐ ﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﹴ
ﺴ ﹺ
ْﺤ
َ ﹺﺑ
“Muslimen er (den anden) muslims bror; han hverken gør uret,
svigter eller foragter ham; taqwa ligger heri, taqwa ligger heri –
mens han peger på sit bryst. Det er nok ondskab for personen at
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foragte sin muslimske bror. Hele muslimen er forbudt for (en
anden) muslim: Hans blod, ære og ejendom”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ُﻕ ﺍﹾﻟ َﻐﻤَﺎ ﹺﻡ َﻭَﻳ ﹾﻔَﺘﺢ
َ  َﻭ َﺩ ْﻋ َﻮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ﹺﻡ َﻳ ْﺮ ﹶﻓ ُﻌﻬَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﻓ ْﻮ، ﻭَﺍﹾﻟﹺﺈﻣَﺎ ُﻡ ﺍﹾﻟﻌَﺎ ِﺩﻝﹸ، ﺍﻟﺼﱠﺎِﺋﻢُ َﺣﺘﱠﻰ ﻳُ ﹾﻔ ِﻄ َﺮ:»ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻟﹶﺎ ُﺗ َﺮ ﱡﺩ َﺩ ْﻋ َﻮﺗُﻬُ ْﻢ
.« ﲔ
ﻚ َﻭﹶﻟ ْﻮ َﺑ ْﻌ َﺪ ِﺣ ﹴ
ِ  َﻭ ِﻋ ﱠﺰﺗِﻲ ﹶﻟﹶﺄْﻧﺼُ َﺮﱠﻧ:ﺏ
 َﻭَﻳﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﺮ ﱡ،ﺴﻤَﺎ ِﺀ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
َ ﹶﻟﻬَﺎ ﹶﺃْﺑﻮَﺍ
“(Der er) tre (personer), hvis bøn ikke bliver tilbagevist: Den
fastende indtil han bryder fasten, den retfærdige imam, og den
forurettedes bøn, som Allah hæver over skyerne og åbner himlens
porte for, hvor Herren siger: Ved Min magt vil Jeg hjælpe dig,
selv (hvis det skulle være) senere hen”. Ahmad, al-Tirmidhi, der
karakteriserede den som hasan, og Ibn Khuzaima og Ibn Hibban i deres
’Sahih’ (hadith-samlinger).
• Det blev berettet via ’Uqba bin ’Amer al-Jihani (ra), at Profeten
(saaws) sagde:
.« ﺍﹾﻟﻮَﺍِﻟ ُﺪ َﻭ ﺍﹾﻟ ُﻤﺴَﺎ ِﻓﺮُ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ُﻡ:ﺏ َﺩ ْﻋ َﻮﺗُﻬُ ْﻢ
ُ ﺴَﺘﺠَﺎ
ْ »ﹶﺛﻠﹶﺎﺙﹲ ُﺗ
“(Der er) tre (personer), hvis bøn bliver bønhørt: Faderen, den
rejsende og den forurettede”. Al-Tabarani, og al-Mundhiri sagde, at
den er (berettet) med en sahih beretningskæde. Al-Haithami sagde: Dens
beretningsmænd har sahih-status, undtagen ’Abdullah bin Yazid alAzraq, og han er troværdig.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺴ ِﻪ
ِ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻓﺎ ﹺﺟﺮًﺍ ﹶﻓ ﹸﻔﺠُﻮ ُﺭ ُﻩ َﻋﻠﹶﻰ َﻧ ﹾﻔ،ﺴَﺘﺠَﺎَﺑﺔﹲ
ْ » َﺩ ْﻋ َﻮﺓﹸ ﺍﹾﻟ َﻤ ﹾﻈﻠﹸﻮ ﹺﻡ ُﻣ
“Den forurettedes bøn bønhøres, og ifald han er fajir, så er hans
overtrædelse mod sig selv”. Ahmad, og al-Mundhiri sagde, at den er
berettet med en hasan beretningskæde. Al-Haithmai sagde: Dens
beretningskæde er hasan.
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Q) Udtalelsens modsætning til handlingen:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﻼ َﺗ ْﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ
ﺏ ﹶﺃﹶﻓ ﹶ
َ ﺴﻜﹸ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ َﺗْﺘﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ِﻜﺘَﺎ
َ ﺴ ْﻮ ﹶﻥ ﺃﹶﻧﻔﹸ
َ ﺱ ﺑﹺﺎﹾﻟﹺﺒ ﱢﺮ َﻭﺗَﻨ
َ ﴿ ﹶﺃَﺗ ﹾﺄ ُﻣﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ
“Påbyder I mennesker gode gerninger og glemmer jer selv, når I læser Skriften. Mon
I da ikke forstår” (OQM. Al-Baqarah 2: 44)
Dette Qur’an-vers er en tale til israelitterne, hvorfor det hører ind under
Shari’ah, som vedrører folk før os (shar’ man qablana). Imidlertid
henledte Allah (swt) vores opmærksomhed på slutningen af verset ved
at sige til dem:

﴾ ﻼ َﺗ ْﻌ ِﻘﻠﹸﻮ ﹶﻥ
﴿ ﹶﺃﹶﻓ ﹶ
“Mon I da ikke forstår” (OQM.)
Hvilket vil sige, at den, der udfører deres handling, ikke forstår, og
derfor er den en tale til os. Derudover siger Allah (swt):

﴿ ﻳَﺎﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ِﻟ َﻢ َﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻔ َﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ
﴾ ﹶﻛﺒُ َﺮ َﻣ ﹾﻘﺘًﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺗﻘﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﻣَﺎ ﹶﻻ َﺗ ﹾﻔ َﻌﻠﹸﻮ ﹶﻥ
“O I troende, hvorfor siger I, hvad I ikke gør? (Det er) højst afskyeligt for Allah
at I siger, hvad I ikke gør” (OQM. Al-Saff 61: 2-3)
• Det blev berettet via ’Usama bin Zaid (raa), som sagde: Jeg hørte
Allahs Sendebud (saaws) sige:
،ﺤﻤَﺎ ُﺭ ﹺﺑ َﺮﺣَﺎ ُﻩ
ِ  ﹶﻓَﻴﺪُﻭ ُﺭ ﹺﺑﻬَﺎ ﹶﻛﻤَﺎ َﻳﺪُﻭ ُﺭ ﺍﹾﻟ،ﺏ َﺑ ﹾﻄﹺﻨ ِﻪ
ُ  ﹶﻓَﺘ ْﻨ َﺪِﻟﻖُ ﹶﺃ ﹾﻗﺘَﺎ، ﹶﻓُﻴ ﹾﻠﻘﹶﻰ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ،»ُﻳ ْﺆﺗَﻰ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﺮﺟُ ﹺﻞ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
ﻑ َﻭَﺗ ْﻨﻬَﻰ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ْﻨ ﹶﻜ ﹺﺮ؟
ِ ﺖ َﺗ ﹾﺄﻣُﺮُ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ
َ ﺲ ﻛﹸ ْﻨ
َ ﻚ؟ ﹶﺃﹶﻟ ْﻴ
َ ُﻱ ﹸﻓﻠﹶﺎﻥ ﻣَﺎ َﺷ ﹾﺄﻧ
ْ  ﹶﺃ: ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮﻟﹸﻮ ﹶﻥ،ﺠَﺘ ِﻤﻊُ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﹶﺃ ْﻫﻞﹸ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
ْ ﹶﻓَﻴ
.«ﻑ َﻭﻟﹶﺎ ﺁﺗِﻴ ِﻪ َﻭﹶﺃْﻧﻬَﺎ ﹸﻛ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُ ْﻨ ﹶﻜ ﹺﺮ ﻭَﺁﺗِﻴ ِﻪ
ِ ﺖ ﺁ ُﻣ ُﺮ ﹸﻛ ْﻢ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ ْﻌﺮُﻭ
ُ  ﹶﻗ ْﺪ ﹸﻛ ْﻨ، َﺑﻠﹶﻰ:ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ
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“På Opstandelsesdagen vil en mand hentes og kastes i ilden, hvor
hans maves indvolde stritter ud, hvorefter han vil rotere om dem,
som æslet drejer om sin mølle. Ildens beboere vil (derefter)
samles om ham og sige: Du dér, hvad er der med dig? Plejede du
ikke at påbyde ma’ruf (det rette) og forbyde munkar (det slette)?
Han vil sige: Jo, men jeg plejede at påbyde jer ma’ruf, men gjorde
det ikke (selv), og jeg plejede at forbyde jer munkar, men begik
det (selv)”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Jundub bin ’Abdullah al-Azdi (raa), som er en
af Profeten (saaws)’s Sahaba, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺴ ُﻪ
َ ﻕ َﻧ ﹾﻔ
ُ ﺤ ﹺﺮ
ْ ﺱ َﻭَﻳ
ﻀﻲ ُﺀ ِﻟﻠﱠﻨﺎ ﹺ
ِ ﺝ ُﻳ
ﺴ َﺮﺍ ﹺ
 ﹶﻛ َﻤﹶﺜ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱢ،ﺴ ُﻪ
َ ﺴﻰ َﻧ ﹾﻔ
َ ﺨ ْﻴ ﹺﺮ َﻭَﻳ ْﻨ
َ ﺱ ﺍﹾﻟ
َ » َﻣﹶﺜ ﹸﻞ ﺍﱠﻟ ِﺬﻱ ُﻳ َﻌﱢﻠ ُﻢ ﺍﻟﱠﻨﺎ
“Den, der lærer folk godheden og glemmer sig selv, ligner
olielampen, der lyser op for folk og brænder sig selv”. Al-Tabarani,
og al-Mundhiri sagde: Dens beretningskæde er hasan. Al-Haithami
sagde: Dens beretningsmænd er autoriseret som troværdige.

R) Selvros af selvglæde:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﺴﻜﹸ ْﻢ ﻫُ َﻮ ﹶﺃ ْﻋﹶﻠﻢُ ﹺﺑ َﻤ ﹺﻦ ﺍﱠﺗﻘﹶﻰ
َ ﻼ ُﺗ َﺰﻛﱡﻮﺍ ﺃﹶﻧﻔﹸ
﴿ ﹶﻓ ﹶ
“Ros derfor ikke jer selv. Han ved bedst, hvem der er gudfrygtig”
(OQM. Al-Najm 53: 32)
• Det blev berettet via Muhammad bin ’Amru bin Ata’, som sagde:
Jeg navngav min datter Barra (dvs. retskaffen), så sagde Zainab,
datteren af Abu Salama, til mig:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺖ َﺑ ﱠﺮ ﹶﺓ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ  َﻭ ُﺳﻤﱢﻴ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻧﻬَﻰ َﻋ ْﻦ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟِﺎ ْﺳ ﹺﻢ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺐ
َ  َﺳﻤﱡﻮﻫَﺎ َﺯْﻳَﻨ:ﺴﻤﱢﻴﻬَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹺﺑ َﻢ ُﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ، ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢُ ﹺﺑﹶﺄ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟﹺﺒ ﱢﺮ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ،ﺴﻜﹸ ْﻢ
َ  ﻟﹶﺎ ُﺗ َﺰﻛﱡﻮﺍ ﹶﺃْﻧﻔﹸ:َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
“Allahs Sendebud (saaws) forbød dette navn, og hun blev (selv)
navngivet Barra, hvorfor Allahs Sendebud (saaws) sagde: Ros
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ikke jer selv, Allah ved bedst om folk, som udfører birr blandt jer.
Da sagde de: Hvad skal vi navngive hende? Han sagde: Navngiv
hende Zainab”. Muslim.
Den dadelværdige ros er den, som forekommer uden noget legitimt
behov, og med hvilken man tilsigter pral, der skyldes selvglæde. Hvad
angår den form for ros, som er til for et legitimt behov, hvilket vil sige
anerkendt af Shari’ah, så er den tilladt, heriblandt følgende tilfælde:
• At den forekommer fra en profet, der er befalet til at meddele - og
omtale den, fordi den er nødvendiggjort af profetens profetisk status i
denne verden og i det hinsidige, såsom i hadith’en, berettet af al-Bukhari
via Anas (ra), som sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ ﺴﹶﺄﻟﹸﻮ ﹶﻥ َﻋ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ َﺩ ِﺓ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ْ  َﻳ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺝ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ﺕ ﹶﺃ ْﺯﻭَﺍ ﹺ
ِ ﻂ ﹺﺇﻟﹶﻰ ُﺑﻴُﻮ
ٍ »ﺟَﺎ َﺀ ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹸ َﺭ ْﻫ
ﷲ ﹶﻟﻪُ ﻣَﺎ
ُ  ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻏ ﹶﻔ َﺮ ﺍ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺤﻦُ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ْ  َﻭﹶﺃْﻳ َﻦ َﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎﻟﹸﻮﺍ، ﹶﻓ ﹶﻠﻤﱠﺎ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُﻭﺍ ﹶﻛﹶﺄﱠﻧﻬُ ْﻢ َﺗﻘﹶﺎﻟﱡﻮﻫَﺎ،َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
 َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃﺻُﻮ ُﻡ ﺍﻟ ﱠﺪ ْﻫ َﺮ َﻭﻟﹶﺎ:ُ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺁ َﺧﺮ،ﺻﻠﱢﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻴ ﹶﻞ ﹶﺃَﺑﺪًﺍ
َ  ﹶﺃﻣﱠﺎ ﹶﺃﻧَﺎ ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ ﹸﺃ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ َﺣﺪُﻫُ ْﻢ،َﺗ ﹶﻘ ﱠﺪ َﻡ ِﻣ ْﻦ ﹶﺫْﻧﹺﺒ ِﻪ َﻭﻣَﺎ َﺗﹶﺄ ﱠﺧ َﺮ
 ﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ  ﹶﻓﺠَﺎ َﺀ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ، ﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ْﻋَﺘ ﹺﺰﻝﹸ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ َﺀ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﹶﺃَﺗ َﺰ ﱠﻭﺝُ ﹶﺃَﺑﺪًﺍ:ُ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺁ َﺧﺮ،ُﺃﹸ ﹾﻓ ِﻄﺮ
،ُﺻﻠﱢﻲ َﻭﹶﺃ ْﺭﻗﹸﺪ
َ  َﻭﹸﺃ،ُ َﻭﹶﻟ ِﻜﻨﱢﻲ ﹶﺃﺻُﻮ ُﻡ َﻭﺃﹸ ﹾﻓ ِﻄﺮ،ُ ﹶﺃﻣَﺎ ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﻟﹶﺄ ْﺧﺸَﺎ ﹸﻛ ْﻢ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭﹶﺃْﺗﻘﹶﺎ ﹸﻛ ْﻢ ﹶﻟﻪ،ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹸﻗ ﹾﻠُﺘ ْﻢ ﹶﻛﺬﹶﺍ َﻭ ﹶﻛﺬﹶﺍ
.«ﺲ ِﻣﻨﱢﻲ
َ ﺐ َﻋ ْﻦ ُﺳﱠﻨﺘِﻲ ﹶﻓ ﹶﻠ ْﻴ
َ  ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﺭ ِﻏ،َﻭﹶﺃَﺗ َﺰ ﱠﻭﺝُ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ َﺀ
“Der kom tre personer til Profeten (saaws)’s hustruers huse for at
spørge om Profeten (saaws)’s ’ibada. Da de fik det fortalt, var det
som om de anså det for lidt, så sagde de (til hinanden): Hvor er vi
henne i forhold til Profeten (saaws), for hvem Allah tilgav alle
fortidige og fremtidige synder. Den ene af dem sagde: Hvad mig
angår, så vil jeg holde natte-salah for evigt. En anden sagde: Og
jeg vil faste hele tiden og ikke bryde fasten. En tredje sagde: Jeg
vil isolere mig fra kvinder, så jeg aldrig gifter mig. Senere kom
Allahs Sendebud (saaws) og sagde: I dér, som sagde det og det;
ved Allah, sandelig er jeg den mest frygtsomme for Allah og har
mest taqwa over for Ham, men jeg faster og bryder fasten, og
holder (natte-)salah og sover, og gifter mig med kvinder; den, der
frabeder sig min Sunnah er ikke fra mig.” Ligeledes hadith’en, som
der er enighed om, berettet via Abu Huraira (ra), hvis ordlyd:
.«»ﹶﺃﻧَﺎ َﺳﱢﻴﺪُ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻡ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
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“Jeg er folks leder på Opstandelsesdagen”. Og ifølge en anden
beretning hos Muslim:
.«ﺱ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
 ﹶﺃﻧَﺎ َﺳﱢﻴﺪُ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ،ﺱ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
»ﹶﺃﻧَﺎ َﺳﱢﻴﺪُ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
“Jeg er menneskenes leder på Opstandelsesdagen, jeg er
menneskenes leder på Opstandelsesdagen”. Ligeledes hadith’en hos
al-Tirmidhi, om hvilken han sagde: Den er en sahih og hasan hadith, via
Abu Sa’id, som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
 َﻭﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ َﻧﹺﺒ ﱟﻲ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ﺁ َﺩ َﻡ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ِﺳﻮَﺍ ُﻩ،ﺨ َﺮ
ْ ﺤ ْﻤ ِﺪ َﻭﻟﹶﺎ ﹶﻓ
َ  َﻭﹺﺑَﻴﺪِﻱ ِﻟﻮَﺍ ُﺀ ﺍﹾﻟ،ﺨ َﺮ
ْ »ﹶﺃﻧَﺎ َﺳﱢﻴﺪُ َﻭﹶﻟ ِﺪ ﺁ َﺩ َﻡ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻭﻟﹶﺎ ﹶﻓ
.«ﺨ َﺮ
ْ ﺽ َﻭﻟﹶﺎ ﹶﻓ
ُ ﺸ ﱡﻖ َﻋ ْﻨﻪُ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ
َ  َﻭﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ﱠﻭﻝﹸ َﻣ ْﻦ َﺗ ْﻨ،ﺖ ِﻟﻮَﺍﺋِﻲ
َ ﺤ
ْ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺗ
“Jeg er lederen af Adams børn på Opstandelsesdagen, uden at
prale. Og i min hånd ligger taknemmelighedens banner, uden at
prale. På denne dag vil enhver profet, Adam og alle de andre,
være under mit banner. Og jeg vil være den første, for hvem
Jorden flækker, uden at prale”. Også hadith’en hos Muslim via Abu
Huraira, som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺸ ﱠﻔ ﹴﻊ
َ ُ َﻭﹶﺃ ﱠﻭﻝﹸ ﺷَﺎ ِﻓ ﹴﻊ َﻭﹶﺃ ﱠﻭﻝﹸ ﻣ،ﺸ ﱡﻖ َﻋ ْﻨﻪُ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﺒ ُﺮ
َ  َﻭﹶﺃ ﱠﻭﻝﹸ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻨ،»ﹶﺃﻧَﺎ َﺳﱢﻴﺪُ َﻭﹶﻟ ِﺪ ﺁ َﺩ َﻡ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
“Jeg er lederen af Adams børn på Opstandelsesdagen, og vil være
den første, for hvem graven flækker, og den første, der går i
forbøn, og den første hvis forbøn imødekommes”. Og hadith’en hos
Muslim via Wathila bin al-Asqa’, som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige:
،ﺶ َﺑﻨﹺﻲ ﻫَﺎ ِﺷ ﹴﻢ
ﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ِﻣ ْﻦ ﻗﹸ َﺮْﻳ ﹴ
ْ  ﻭَﺍ،ﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ﹸﻗ َﺮْﻳﺸًﺎ ِﻣ ْﻦ ِﻛﻨَﺎَﻧ ﹶﺔ
ْ  ﻭَﺍ،ﺻ ﹶﻄﻔﹶﻰ ِﻛﻨَﺎَﻧ ﹶﺔ ِﻣ ْﻦ َﻭﹶﻟ ِﺪ ﹺﺇ ْﺳ َﻤﻌِﻴ ﹶﻞ
ْ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﺍ
.«ﺻ ﹶﻄﻔﹶﺎﻧﹺﻲ ِﻣ ْﻦ َﺑﻨﹺﻲ ﻫَﺎ ِﺷ ﹴﻢ
ْ ﻭَﺍ
“Allah udvalgte Kinana(-slægten) fra Isma’ils børn og udvalgte
Quraish fra Kinana(-slægten) og udvalgte fra Quraish Banu
Hashim-stammen og udvalgte mig fra Banu Hashim-stammen”.
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• At den forekommer fra en lærd (dvs. ’alim), gennem hvilken han
ønsker at vække folks interesse til at godtage (viden) fra ham, fordi han
er i besiddelse af en viden, som han mener folk har brug for, og det er
hverken pga. selvglæde eller pral over for andre, som det forekommer i
hadith’en, der er enighed om, og som er berettet via Ibn Mas’ud, hvori
han sagde: “Og Sahaba af Allahs Sendebud (saaws) har vidst, at
jeg er den, der har mest viden i Allahs Bog blandt dem, og hvis
jeg får kendskab til nogen, der har mere viden i den end mig, så
vil jeg rejse hen til ham”. Ifølge al-Bukhari(s beretning) står der efter
“i Allahs Bog” yderligere: “Og jeg er heller ikke den bedste af dem”.
I (sit værk) ’Sharh Muslim’ sagde al-Nawawi: Sahaba benægtede ikke Ibn
Mas’uds udtalelse. Det forekommer også i hadith’en via Abu al-Tufail,
’Amer bin Wathila, som sagde: Jeg hørte Ali (ra) rejse sig og sige:
“Spørg mig før I savner mig, og efter mig vil I ikke spørge nogen
ligesom mig. Ibn al-Kawa’ rejste sig og sagde: Hvem er de, der
har ombyttet Allahs nåde med vantro og har bragt deres folk til
ødelæggelsens bolig? Han sagde: De er Quraish’s hyklere. Han
sagde: Hvem er så dem, hvis (hele) anstrengelse i denne verden
er gået tabt, medens de selv mener, at de handler godt? Han
sagde: Nogle af dem er Harura’-folket”. Autoriseret af al-Hakim,
som sagde: Den er en yderst sahih hadith, men de to (dvs. al-Bukhari og
Muslim) autoriserede den ikke. Og denne hadith fra Ali har fundet sted
under Sahabas påhør.
• At man driver ondskab væk fra sig selv, som det er forekommet i
hadith’en hos al-Bukhari, som er berettet via Abu ’Abdel-Rahman,
’Abdullah bin Habib bin Rabi’a, der er en af de store Tabi’in (dvs.
Sahabas efterfølgere), hvori der står at:
ﺏ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
َ ﺻﺤَﺎ
ْ  ﹶﺃْﻧﺸُﺪُﻛﹸ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭﻟﹶﺎ ﹶﺃْﻧﺸُﺪُ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃ: َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻑ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ
َ  ﹶﺃ ْﺷ َﺮ،ﺻ َﺮ
ِ ﲔ ﺣُﻮ
َ ﺿ َﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ْﻨﻪُ ِﺣ
ِ »ﹶﺃ ﱠﻥ ُﻋ ﹾﺜﻤَﺎ ﹶﻥ َﺭ
ُ َﻣ ْﻦ َﺣ ﹶﻔ َﺮ ﺭُﻭ َﻣ ﹶﺔ ﹶﻓ ﹶﻠﻪ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ ﺴُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ  ﹶﺃﹶﻟ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ
ﺼ ﱠﺪﻗﹸﻮ ُﻩ ﹺﺑﻤَﺎ
َ  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺠ ﱠﻬ ْﺰﺗُﻬُ ْﻢ
َ  ﹶﻓ،ﺠﱠﻨﺔﹸ
َ ﺴ َﺮ ِﺓ ﹶﻓ ﹶﻠﻪُ ﺍﹾﻟ
ْ ُﺶ ﺍﹾﻟﻌ
َ  َﻣ ْﻦ َﺟ ﱠﻬ َﺰ َﺟ ْﻴ:ﺴُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ ﹶﺃﱠﻧﻪُ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ْ  ﹶﺃﹶﻟ،ﺤ ﹶﻔ ْﺮُﺗﻬَﺎ
َ  ﹶﻓ،ﺠﱠﻨﺔﹸ
َ ﺍﹾﻟ
.«ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
“Da ’Uthman (ra) blev belejret, trådte han frem foran dem og
sagde: Jeg besværger ved Allah, og jeg besværger kun Profeten
(saaws)’s Sahaba, ved I ikke, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
Den, der graver Ruma(-brønden) får Paradiset, hvorefter jeg
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gravede den? Ved I ikke, at han sagde: Den, der udruster nødhæren får Paradiset, hvorefter jeg udrustede dem. Han sagde: De
bekræftede sandfærdigheden af hans tale”. Denne udtalelse fra
’Uthman fandt sted under Sahabas påhør, hvor de troede på ham og
betragtede det ikke som en dadelværdig ros.
• At man gendriver en bagvaskelse eller klage mod en selv, som det er
forekommet i hadith’en, om hvilken der er enighed, og som er berettet
via Sa’d (ra), hvori han sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﻣَﺎ ﹶﻟﻨَﺎ ﹶﻃﻌَﺎﻡٌ ﹺﺇﻟﱠﺎ
َ  َﻭ ﹸﻛﻨﱠﺎ َﻧ ْﻐﺰُﻭ َﻣ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ،ﺴ ْﻬ ﹴﻢ ﻓِﻲ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺏ َﺭﻣَﻰ ﹺﺑ
»ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﻟﹶﺄ ﱠﻭﻝﹸ ﺍﹾﻟ َﻌ َﺮ ﹺ
ﺖ َﺑﻨُﻮ ﹶﺃ َﺳ ٍﺪ ُﺗ َﻌ ﱢﺰ ُﺭﻧﹺﻲ
ْ ﺤ
َ ﺻَﺒ
ْ  ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﺃ،ﻀﻊُ ﺍﹾﻟَﺒ ِﻌﲑُ ﹶﺃ ْﻭ ﺍﻟﺸﱠﺎ ﹸﺓ ﻣَﺎ ﹶﻟﻪُ ِﺧ ﹾﻠﻂﹲ
َ ﻀﻊُ ﹶﻛﻤَﺎ َﻳ
َ  َﺣﺘﱠﻰ ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ َﺣ َﺪﻧَﺎ ﹶﻟَﻴ،ﺠ ﹺﺮ
َﺸ
َﻭ َﺭﻕُ ﺍﻟ ﱠ
.«ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
ﺴﻦُ ﺍﻟ ﱠ
ِﺤ
ْ  َﻭﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ َﻭ َﺷﻮْﺍ ﹺﺑ ِﻪ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﻋُ َﻤ َﺮ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ ﻟﹶﺎ ُﻳ.ﺿ ﱠﻞ َﻋ َﻤﻠِﻲ
َ  ﹶﻟ ﹶﻘ ْﺪ ِﺧ ْﺒﺖُ ﹺﺇﺫﹰﺍ َﻭ،َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎ ﹺﻡ
“Sandelig, jeg er den første blandt araberne, der skød med pil for
Allahs skyld. Og vi plejede at tage ud på ekspeditioner med
Profeten (saaws), hvor vi ingen mad havde andet end træblade, til
den grad at den ene af os lagde (sine ekskrementer) som kamelen
eller fåret gør uden nogen ingredienser. Derefter kommer Banu
Asad-stammen og begynder at irettesætte mig for (overtrædelse
af) Islam; så er jeg gået fortabt, og mine handlinger er gået på
vildspor. Det skyldtes, at de sladrede om ham til ’Umar, hvor de
sagde, at han er ikke god til at udføre salah”.

S) Påholdenhed og nærighed:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﻚ ُﻫ ُﻢ ﺍﹾﻟ ُﻤ ﹾﻔِﻠﺤُﻮ ﹶﻥ
َ ﺴ ِﻪ ﹶﻓﺄﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
ِ ﻕ ُﺷﺢﱠ َﻧ ﹾﻔ
َ ﴿ َﻭ َﻣ ْﻦ ﻳُﻮ
“Og de, der er reddet fra deres egen gerrighed, er de succesrige”
(OQM. Al-Taghabun 64: 16)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﺴﺮَﻯ
ْ ﺴ ُﺮ ُﻩ ِﻟ ﹾﻠ ُﻌ
ﺴﻨَُﻴ ﱢ
َ ﺴﻨﹺﻰ ﹶﻓ
ْﺤ
ُ ﺏ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ ﺨ ﹶﻞ ﻭَﺍ ْﺳَﺘ ْﻐﻨَﻰ َﻭ ﹶﻛﺬﱠ
ِ ﴿ َﻭﹶﺃﻣﱠﺎ َﻣ ْﻦ َﺑ
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“Men hvad angår den, som er nærig og sig selv nok og forkaster det rette, hans vej
til trængsel vil Vi gøre let” (OQM. Al-Lail 92: 8-10)
• Det blev berettet via Jabir (ra), at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺤﻠﱡﻮﺍ
َ  َﺣ َﻤ ﹶﻠﻬُ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ﹾﻥ َﺳ ﹶﻔﻜﹸﻮﺍ ِﺩﻣَﺎ َﺀ ُﻫ ْﻢ ﻭَﺍ ْﺳَﺘ،ﻚ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﻗ ْﺒ ﹶﻠ ﹸﻜ ْﻢ
َ ﺢ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻠ
ﺸﱠ
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱡ،ﺢ
ﺸﱠ
ﻭَﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱡ...»
.«َﻣﺤَﺎ ﹺﺭ َﻣﻬُ ْﻢ
“… Og hold jer væk fra påholdenhed, da påholdenheden
ødelagde dem, der var før jer. Den fik dem til at udgyde deres
blod og krænke deres ukrænkeligheder”. Muslim.
• Det blev berettet via Anas (ra), at Profeten (saaws) plejede at sige:
.«... ﺨ ﹺﻞ
ْ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟُﺒ
َ »ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
“O Allah, jeg søger Din beskyttelse mod nærighed …”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ٌ َﻭ ُﺟ ْﺒﻦٌ ﺧَﺎِﻟﻊ،ٌﺢ ﻫَﺎِﻟﻊ
» َﺷ ﱡﺮ ﻣَﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹺﻞ ُﺷ ﱞ
“Det værste i en mand er en ængstelig påholdhenhed og et
flående kujoneri”. Ahmad og Abu Dawud samt Ibn Hibban i sin
‘Sahih’ (hadith-samling).
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺐ َﻋ ْﺒ ٍﺪ ﹶﺃَﺑﺪﹰﺍ
ﺢ َﻭﹺﺇﳝَﺎﻥﹲ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠ ﹺ
ﺠَﺘ ِﻤﻊُ ُﺷ ﱞ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ...»
“… Og påholdenhed og iman samles ikke i en tjeners hjerte”.
Ahmad og Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling) samt al-Hakim.
T) Forholdsbrud og at vende sig mod hinanden:
• Det blev berettet via Anas (ra), som sagde:
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ﺴ ِﻠ ﹴﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ
ْ ُﺤ ﱡﻞ ِﻟﻤ
ِ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ، َﻭﻛﹸﻮﻧُﻮﺍ ِﻋﺒَﺎ َﺩ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇ ْﺧﻮَﺍﻧًﺎ، َﻭﻟﹶﺎ َﺗﺤَﺎ َﺳﺪُﻭﺍ، َﻭﻟﹶﺎ َﺗﺒَﺎ ﹶﻏﻀُﻮﺍ، َﻭﻟﹶﺎ َﺗﺪَﺍَﺑﺮُﻭﺍ،»ﻟﹶﺎ َﺗﻘﹶﺎ ﹶﻃﻌُﻮﺍ
.«ﺙ
ٍ ﻕ ﹶﺛﻠﹶﺎ
َ َﻳ ْﻬﺠُ َﺮ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﹶﻓ ْﻮ
“Boykot ikke hinanden, vend jer ikke mod hinanden, had ikke
hinanden, misund ikke hinanden og vær Allahs tjenere som
brødre; og det er ikke tilladt for en muslim at bryde forholdet til
sin bror i mere end tre (dage)”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
ﺸ ﹺﺮﻙُ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ْ ُﺉ ﻟﹶﺎ ﻳ
ﻚ ﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ِﻟ ﹸﻜ ﱢﻞ ﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﹴ
َ  ﹶﻓَﻴ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﻓِﻲ ﹶﺫِﻟ،ﺲ
»ﺗُ ْﻌ َﺮﺽُ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻋﻤَﺎ ﹸﻝ ﻓِﻲ ﹸﻛ ﱢﻞ ﺍﹾﺛَﻨ ْﻴ ﹺﻦ َﻭ َﺧﻤِﻴ ﹴ
.«ﺼ ﹶﻄ ِﻠﺤَﺎ
ْ  ﺍْﺗ ُﺮﻛﹸﻮﺍ َﻫ ﹶﺬْﻳ ﹺﻦ َﺣﺘﱠﻰ َﻳ: ﹶﻓَﻴﻘﹸﻮ ﹸﻝ،ﺤﻨَﺎ ُﺀ
ْ ﺖ َﺑ ْﻴَﻨﻪُ َﻭَﺑ ْﻴ َﻦ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ َﺷ
ْ  ﹺﺇﱠﻟﺎ ﺍ ْﻣ َﺮﹰﺃ ﻛﹶﺎَﻧ،َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ
“Handlinger udstilles hver mandag og torsdag, hvor Allah, Den
Stærke, Den Almægtige, på denne dag tilgiver enhver person, der
ikke begår shirk mod Allah, på nær en person, der mellem ham
og hans bror er der nag, hvor Han vil sige: Lad disse to (vente)
indtil de forliges”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Ayyoub (ra) at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
 َﻭ َﺧ ْﻴ ُﺮ ُﻫﻤَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳ ْﺒ َﺪﺃﹸ، َﻳ ﹾﻠَﺘ ِﻘﻴَﺎ ِﻥ ﹶﻓﻴُ ْﻌ ﹺﺮﺽُ َﻫﺬﹶﺍ َﻭﻳُ ْﻌ ﹺﺮﺽُ َﻫﺬﹶﺍ،ﺙ ﹶﻟﻴَﺎﻝﹴ
ِ ﻕ ﹶﺛﻠﹶﺎ
َ ﺴ ِﻠ ﹴﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻬﺠُ َﺮ ﹶﺃﺧَﺎ ُﻩ ﹶﻓ ْﻮ
ْ ُﺤ ﱡﻞ ِﻟﻤ
ِ »ﻟﹶﺎ َﻳ
.«ﺴﻠﹶﺎ ﹺﻡ
ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
“Det er ikke tilladt for en muslim at bryde forholdet til sin bror i
mere end tre nætter, hvor de mødes således, at den ene vender sig
om og den anden vender sig om. Og den bedste af dem er den,
der påbegynder hilsenen”.
Det er tilladt at bryde forholdet, ifald det er for Allahs skyld, da det blev
autentisk berettet, at Allahs Sendebud (saaws) befalede at bryde
forholdet til de tre, som blev tilbage (i Tabuk-slaget).
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U) Krænkende tale og forbandelse:
At forbande den ukrænkelige er haram ved muslimernes enstemmighed.
Det er dog tilladt at forbande indehavere af dadelværdige egenskaber,
såsom at du siger: Må Allah forbande de uretfærdige, må Allah
forbande de vantro, må Allah forbande jøder og de kristne, må Allah
forbande oprørerne (fussaq, fl. af fasiq), må Allah forbande tegnerne (af
levende væsner) og lignende.
Beviserne på forbuddet mod forbandelse af en troende specifikt, er
hadith’en berettet via Abu Zaid bin Thabit bin al-Dhahhak al-Ansari (ra),
som sagde: Allahs Sendebud (saaws):
.« َﻭﹶﻟ ْﻌﻦُ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣ ﹺﻦ ﹶﻛ ﹶﻘ ْﺘ ِﻠ ِﻪ...»
“… Og forbandelse af den troende er som drabet på ham”. Der er
enighed herom. Og hadith’en berettet via Abu al-Darda’ (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.« َﻭﻟﹶﺎ ﺷُ َﻬﺪَﺍ َﺀ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ،»ﻟﹶﺎ َﻳﻜﹸﻮ ﹸﻥ ﺍﻟ ﱠﻠﻌﱠﺎﻧُﻮ ﹶﻥ ُﺷ ﹶﻔﻌَﺎ َﺀ
“De forbandende ville hverken være mæglere eller vidner på
Opstandelsesdagen”. Muslim. Og ligeledes hadith’en, berettet via Ibn
Mas’ud (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«... ٌﺴ ِﻠ ﹺﻢ ﹸﻓﺴُﻮﻕ
ْ ُﺏ ﺍﹾﻟﻤ
ُ » ِﺳﺒَﺎ
“Krænkende udtalelser om muslimen er fisq (oprørskhed) ...”. Der
er enighed herom. Ligeledes hadith’en, berettet via ’Abdullah bin ’Amru
(raa), som sagde: Allahs Sendebud (saaws):
ﺐ
ﺴ ﱡ
ُ  َﻳ:ﻒ َﻳ ﹾﻠ َﻌﻦُ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﻭَﺍِﻟ َﺪْﻳ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭ ﹶﻛ ْﻴ: ﻗِﻴ ﹶﻞ،»ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒ ﹺﺮ ﺍﹾﻟ ﹶﻜﺒَﺎِﺋ ﹺﺮ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹾﻠ َﻌ َﻦ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ﻭَﺍِﻟ َﺪﻳْﻪ
.«ﺐ ﹸﺃ ﱠﻣ ُﻪ
ﺐ ﹸﺃ ﱠﻣ ُﻪ ﹶﻓَﻴﺴُ ﱡ
 َﻭَﻳﺴُ ﱡ،ﺐ ﹶﺃﺑَﺎ ُﻩ
ﹶﺃﺑَﺎ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹺﻞ ﹶﻓَﻴﺴُ ﱡ
“Den største af de store synder, er at manden forbander sine
forældre. Der blev sagt: O Allahs Sendebud, hvorledes forbander
manden sine forældre? Han sagde: Han taler krænkende om en
mands far, hvorfor han taler krænkende om sin far, og han taler
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krænkende om hans mor, hvorfor han taler krænkende om sin
mor”. Al-Bukhari.
Med hensyn til, at det er tilladt at forbande de, der er karakteriseret
med specifikke karakterer, så er beviserne bl.a. Allahs (swt) tale:

﴿ ﻟﹸ ِﻌ َﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ ِﻣ ْﻦ َﺑﻨﹺﻲ ﹺﺇ ْﺳﺮَﺍﺋِﻴ ﹶﻞ َﻋﻠﹶﻰ ِﻟﺴَﺎ ِﻥ ﺩَﺍﻭُﻭ َﺩ
﴾ ﺼﻮْﺍ َﻭﻛﹶﺎﻧُﻮﺍ َﻳ ْﻌَﺘﺪُﻭ ﹶﻥ
َ ﻚ ﹺﺑﻤَﺎ َﻋ
َ َﻭﻋِﻴﺴَﻰ ﺍْﺑ ﹺﻦ َﻣ ْﺮَﻳ َﻢ ﹶﺫِﻟ
“De, som var vantro blandt Israels børn, blev forbandet af Davids mund og ’Isa,
Marias søns mund. Dette er fordi de var ulydige og havde begået overgreb” (OQM.
Al-Ma’idah 5: 78)
Og Hans (swt) tale:

﴾ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎِﻓﺮﹺﻳ َﻦ
“Allah har visselig forbandet de vantro” (OQM. Al-Ahzab 33: 64)
Og ligeledes Hans (swt) tale:

﴾ﺖ
ِ ﺴْﺒ
ﺏ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺻﺤَﺎ
ْ ﴿ ﹶﻛﻤَﺎ ﹶﻟ َﻌﻨﱠﺎ ﹶﺃ
“Som Vi forbandede dem, (der begik overtrædelser) på Sabbatten”
(OQM. Al-Nisa’ 4: 47)
Også Hans (swt) tale:

﴾ﲔ
َ ﴿ ﹶﻟ ْﻌَﻨ ﹶﺔ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻜﹶﺎ ِﺫﹺﺑ
“Allahs forbandelse over løgnerne” (OQM. Aal-‘Imran 3: 61)
Og Hans (swt) tale:

﴾ﲔ
َ ﴿ ﹶﺃ ﹶﻻ ﹶﻟ ْﻌَﻨﺔﹸ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ
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“Sandelig, Allahs forbandelse er over de uretfærdige”
(OQM. Hud 11: 18)
Ligeledes Hans tale:

﴾ ﻼ ِﻋﻨُﻮ ﹶﻥ
ﻚ َﻳ ﹾﻠ َﻌﻨُﻬُ ْﻢ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻭَﻳ ﹾﻠ َﻌﻨُﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠ
َ ﴿ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
“Disse vil Allah forbande, og de forbandende vil forbande dem”
(OQM. Al-Baqarah 2: 159)
Og blandt beviserne fra Sunnah er der hadith’en, som blev berettet via
A’isha (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺨﺬﹸﻭﺍ ﹸﻗﺒُﻮ َﺭ ﹶﺃْﻧﹺﺒﻴَﺎِﺋ ﹺﻬ ْﻢ َﻣﺴَﺎ ﹺﺟ َﺪ
َ  ﺍﱠﺗ،»ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟَﻴﻬُﻮ َﺩ ﻭَﺍﻟﱠﻨﺼَﺎﺭَﻯ
“Må Allah forbande jøderne og de kristne, de tog deres profeters
grave som moskéer”. Der er enighed herom. Og hadith’en, som blev
berettet via ’Umar (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺠ ﱠﻤﻠﹸﻮﻫَﺎ ﹶﻓﺒَﺎﻋُﻮﻫَﺎ
َ ﺸﺤُﻮ ُﻡ ﹶﻓ
ﺖ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﺍﻟ ﱡ
ْ  ُﺣ ﱢﺮ َﻣ،»ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﹾﻟَﻴﻬُﻮ َﺩ
“Må Allah forbande jøderne, fedtet blev forbudt dem, så smeltede
de det og solgte det”. Der er enighed herom. Og hadith’en, som blev
berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«ُﺤ ْﺒ ﹶﻞ ﹶﻓﺘُ ﹾﻘ ﹶﻄﻊُ َﻳﺪُﻩ
َ ﺴ ﹺﺮﻕُ ﺍﹾﻟ
ْ  َﻭَﻳ،ُﻀ ﹶﺔ ﹶﻓﺘُ ﹾﻘ ﹶﻄﻊُ َﻳﺪُﻩ
َ ﺴ ﹺﺮﻕُ ﺍﹾﻟَﺒ ْﻴ
ْ  َﻳ،ﻕ
َ »ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍﻟﺴﱠﺎ ﹺﺭ
“Må Allah forbande tyven, stjæler han ægget, så bliver hans hånd
afhugget, og stjæler han rebet, så bliver hans hånd afhugget”. Der
er enighed herom. Ligeledes er der hadith’en, som blev berettet via Ibn
’Umar (raa), som sagde:
.«ﺴَﺘ ْﻮ ِﺷ َﻤ ﹶﺔ
ْ ُ ﻭَﺍﹾﻟﻤ، ﻭَﺍﹾﻟﻮَﺍ ِﺷ َﻤ ﹶﺔ،ﺻ ﹶﻠ ﹶﺔ
ِ ﺴَﺘ ْﻮ
ْ ُ ﻭَﺍﹾﻟﻤ،ﺻ ﹶﻠ ﹶﺔ
ِ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟﻮَﺍ
َ »ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
“Allahs Sendebud (saaws) forbandede den kvinde, der
sammenfletter hår med (andre kvinders hår), og den kvinde, der
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får (sit hår) sammenflettet (med andres hår), og den kvinde, der
tatoverer, og den kvinde, der bliver tatoveret”. Der er enighed
herom. Der er også hadith’en, der er berettet via Ibn ‘Abbas (raa), som
sagde:
ﺕ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ ِﺀ
ِ ﺸﱢﺒﻬَﺎ
َ  ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ،ﲔ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹺﻝ ﺑﹺﺎﻟﱢﻨﺴَﺎ ِﺀ
َ ﺸﱢﺒ ﹺﻬ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟﻤَُﺘ
َ »ﹶﻟ َﻌ َﻦ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺑﹺﺎﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹺﻝ
“Allahs Sendebud (saaws) forbandede imitatorerne af kvinder
blandt mænd, og imitatorerne af mænd blandt kvinder”. Og ifølge
en anden beretning via ham står der:
 َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃ ْﺧ ﹺﺮﺟُﻮ ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ،ﺕ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱢﻨﺴَﺎ ِﺀ
ِ  ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ َﺮ ﱢﺟﻠﹶﺎ،ﲔ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹺﻝ
َ ﺨﱠﻨِﺜ
َ ُﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟﻤ
َ »ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱡﻲ
.«ُﺑﻴُﻮِﺗ ﹸﻜ ْﻢ
“Profeten (saaws) forbandede de kvindeagtige blandt mænd, og
de mandlige blandt kvinder; og han sagde: Forvis dem fra jeres
huse”. Al-Bukhari. Ligeledes er der hadith’en, som blev berettet via Ibn
’Umar (raa), som sagde:
.«ﺤَﻴﻮَﺍ ِﻥ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻣ ْﻦ َﻣﱠﺜ ﹶﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ »ﹶﻟ َﻌ َﻦ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Allahs Sendebud (saaws) forbandede den, der skamferer dyr”.
Al-Bukhari. Og hadith’en, som også er berettet via ham, hvori der står, at
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺡ ﹶﻏ َﺮﺿًﺎ
ُ ﺨ ﹶﺬ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﻓِﻴ ِﻪ ﺍﻟﺮﱡﻭ
َ »ﹶﻟ َﻌ َﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻣ ْﻦ ﺍﱠﺗ
“Må Allah forbande den, der tager noget, i hvilket der er sjæl, til
mål(skydning)”. Muslim. Og hadith’en, som er berettet via Jabir, hvori
han sagde:
.«ٌ َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ ُﻫ ْﻢ َﺳﻮَﺍﺀ، َﻭﺷَﺎ ِﻫ َﺪْﻳ ِﻪ،ُ َﻭﻛﹶﺎِﺗَﺒﻪ،ُ َﻭﻣُ ْﺆ ِﻛ ﹶﻠﻪ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺁ ِﻛ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱢﺮﺑَﺎ
َ »ﹶﻟ َﻌ َﻦ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
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“Allahs Sendebud (saaws) forbandede den, der æder riba (renter),
og den, der bespiser den, og dens skribent og dens vidner, og han
sagde: De er (alle) lige”. Muslim.

V) At vove sig at begå ubetydelige synder:
• Det blev berettet via Sahl bin Sa’d (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
، ﹶﻓﺠَﺎ َﺀ ﺫﹶﺍ ﹺﺑﻌُﻮ ٍﺩ، ﹶﻛ َﻤﹶﺜ ﹺﻞ ﹶﻗ ْﻮ ﹴﻡ َﻧ َﺰﻟﹸﻮﺍ ﻓِﻲ َﺑ ﹾﻄ ﹺﻦ ﻭَﺍ ٍﺩ،ﺏ
ﺕ ﺍﻟ ﱡﺬُﻧﻮ ﹺ
ِ ﺤ ﱠﻘ َﺮﺍ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ َﻤﺎ َﻣﹶﺜ ﹸﻞ ُﻣ،ﺏ
ﺕ ﺍﻟ ﱡﺬﻧُﻮ ﹺ
ِ ﺤ ﱠﻘﺮَﺍ
َ »ﹺﺇﻳﱠﺎ ﹸﻛ ْﻢ َﻭ ُﻣ
ﺏ َﻣﺘَﻰ ُﻳ ْﺆ َﺧ ﹾﺬ ﹺﺑﻬَﺎ ﺻَﺎ ِﺣُﺒﻬَﺎ
ﺕ ﺍﻟ ﱡﺬﻧُﻮ ﹺ
ِ ﺤ ﱠﻘﺮَﺍ
َ  َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ُﻣ،ﻀﺠُﻮﺍ ﹺﺑ ِﻪ ُﺧ ْﺒ َﺰ ُﻫ ْﻢ
َ  َﺣﺘﱠﻰ َﺣ َﻤﻠﹸﻮﺍ ﻣَﺎ ﹶﺃْﻧ،َﻭﺟَﺎ َﺀ ﺫﹶﺍ ﹺﺑﻌُﻮ ٍﺩ
.«ُﺗ ْﻬ ِﻠ ﹾﻜ ُﻪ
“Tag jer i agt for de ubetydelige synder, da de ubetydelige synder
ligner et folk, der slog lejr i bunden af en dal, hvor den ene af dem
kom med en pind, og en anden kom med en pind, indtil de bar,
hvad de kunne tilberede deres brød med. Sandelig, så snart
gerningsmanden for de ubetydelige synder bliver draget (til
ansvar) for dem, vil de ødelægge ham”. Ahmad, og al-Haithami
sagde, at dens (beretnings)mænd har sahih-status. Al-Mundhiri sagde, at
dens beretningsmænd er godkendt i ’Sahih’ (hadith-samlinger).
• Det blev berettet via A’isha (ra), at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.« ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﹶﻟﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻃﹶﺎِﻟﺒًﺎ،ﺏ
ﺕ ﺍﻟ ﱡﺬﻧُﻮ ﹺ
ِ ﺤ ﱠﻘﺮَﺍ
َ »ﹺﺇﻳﱠﺎ ِﻙ َﻭ ُﻣ
“Tag dig i agt for de ubetydelige synder, da de har nogen, som vil
kræve Allahs (regnskab for) dem”. Al-Nasa’i, Ibn Majah, Ibn Hibban
i sin ’Sahih’ (hadith-samling) samt Ahmad, og al-Haithami sagde, at dens
beretningskæde er sahih, og dens (beretnings)mænd er pålidelige.
• Det blev berettet via Anas (ra), som sagde:
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ
َ  ﹺﺇ ﹾﻥ ﹸﻛﻨﱠﺎ ﹶﻟَﻨ ُﻌ ﱡﺪﻫَﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﻋ ْﻬ ِﺪ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ،ﺸ َﻌ ﹺﺮ
ﻕ ﻓِﻲ ﹶﺃ ْﻋﻴُﹺﻨﻜﹸ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠ
»ﹺﺇﱠﻧ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻟَﺘ ْﻌ َﻤﻠﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﻋﻤَﺎﻟﹰﺎ ِﻫ َﻲ ﹶﺃ َﺩ ﱡ
.« ﺕ
ِ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤُﻮﹺﺑﻘﹶﺎ
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“Sandelig, I foretager handlinger, som er finere i jeres øjne end
hår, og som vi i Profeten (saaws)’s tid plejede at anse som noget,
der er blandt de destruktive”. Al-Bukhari.

W) Den riges udskydelse af en ret, hvis ejer opkræver:
• Allah (swt) sagde:

﴾ ُ﴿ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ِﻣ َﻦ َﺑ ْﻌﻀُﻜﹸ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀًﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﻴُ َﺆ ﱢﺩ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﺍ ْﺅﺗُ ِﻤ َﻦ ﹶﺃﻣَﺎَﻧَﺘﻪ
“Og hvis en betror en anden noget, så skal den, der har fået det betroet, give det
betroede tilbage” (OQM. Al-Baqarah 2: 283)
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.« َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺃﹸْﺗﹺﺒ َﻊ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ َﻣ ِﻠ ﱟﻲ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ْﺘَﺒ ْﻊ،ٌ» َﻣ ﹾﻄﻞﹸ ﺍﹾﻟ َﻐﹺﻨ ﱢﻲ ﹸﻇ ﹾﻠﻢ
“Den riges udskydelse er uretfærdigt, og hvis nogen af jer bliver
henvist til en velhavende, skal han henvende sig til ham”. Der er
enighed herom.
• Det blev berettet via al-Sharid bin Suwaid al-Thuqafi (ra), at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ُﺿﻪُ َﻭ ُﻋﻘﹸﻮَﺑَﺘﻪ
َ ﺤ ﱡﻞ ِﻋ ْﺮ
ِ »ﹶﻟ ﱡﻲ ﺍﹾﻟﻮَﺍ ﹺﺟ ِﺪ ُﻳ
“Udsættelse fra den betalingsdygtige berettiger hans ære og
straf”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling), al-Hakim, der
karakteriserede den som sahih, hvor al-Dhahabi udtrykte enighed med
ham heri; Ahmad, al-Nasa’i, Abu Dawud og Ibn Majah.
• Det blev berettet via Abu Dharr (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.«ﺤﱡﺒﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻳُ ْﺒ ِﻐﻀُﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
ِ ُ»ﹶﺛﻠﹶﺎﹶﺛﺔﹲ ﻳ
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“(Der er) tre, som Allah elsker, og (der er) tre, som Allah afskyr”,
hvor han nævnte hadith’en, indtil han sagde:
.« ﻭَﺍﹾﻟ َﻐﹺﻨ ﱡﻲ ﺍﻟ ﱠﻈﻠﹸﻮ ُﻡ،ﺨﺘَﺎ ﹸﻝ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟ ﹶﻔ ِﻘﲑُ ﺍﹾﻟ ُﻤ،ﺦ ﺍﻟﺰﱠﺍﻧﹺﻲ
ُ ﺸ ْﻴ
 ﺍﻟ ﱠ:»ﻭَﺍﻟﱠﺜﻠﹶﺎﹶﺛ ﹸﺔ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُ ْﺒ ِﻐﻀُﻬُ ْﻢ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
“Og de tre, som Allah afskyr, er: Den ældre horkarl, den
stoltserende fattige, og den uretfærdige rige”. Ibn Khuzaima og Ibn
Hibban i deres ’Sahih’ (hadith-samlinger), al-Hakim, der karakteriserede
den som sahih, og al-Dhahabi udtrykte enighed med ham heri; Ahmad
og al-Nasa’i samt al-Tirmidhi.

X) Dårligt naboskab:
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) sagde:
.«ُ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﺄ َﻣﻦُ ﺟَﺎ ُﺭ ُﻩ َﺑﻮَﺍِﺋ ﹶﻘﻪ: َﻣ ْﻦ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﻗِﻴ ﹶﻞ،ُ ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦ،ُ ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦ،ُ»ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦ
“Ved Allah, han har ikke iman! Ved Allah, han har ikke iman! Ved
Allah, han har ikke iman! Der blev sagt: Hvem er det, o Allahs
Sendebud? Han sagde: Den, hvis nabo ikke (føler sig) sikret mod
hans onde gerninger”. Der er enighed herom. Al-Bukhari berettede
også hadith’en via Abu Shuraih al-Ka’bi (ra).
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«... ُ» َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻳُ ْﺆ ِﻣﻦُ ﺑﹺﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻭَﺍﹾﻟَﻴ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ ﹺﺮ ﹶﻓﻠﹶﺎ ُﻳ ْﺆﺫِﻱ ﺟَﺎ َﺭﻩ
“Lad ikke den, der har iman på Allah og den Yderste Dag, gøre
sin nabo fortræd …”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Profeten (saaws) plejede at
sige:
.«ﺤ ﱠﻮﻝﹸ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺟَﺎ َﺭ ﺍﹾﻟﺒَﺎ ِﺩَﻳ ِﺔ َﻳَﺘ،ِﺴ ْﻮ ِﺀ ﻓِﻲ ﺩَﺍ ﹺﺭ ﺍﹾﻟ ُﻤﻘﹶﺎ َﻣﺔ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺟَﺎ ﹺﺭ ﺍﻟ ﱠ
َ »ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
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“O Allah, jeg søger tilflugt hos Dig fra den dårlige nabo ved
opholdsstedet, da naboen i beduin-området omvandrer”. Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling), al-Nasa’i, al-Bukhari i ’al-Adab alMufrad’ og al-Hakim.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde:
 ﹶﻓﹶﺄﺗَﺎ ُﻩ َﻣ ﱠﺮَﺗ ْﻴ ﹺﻦ ﹶﺃ ْﻭ،ﺻﹺﺒ ْﺮ
ْ ﺐ ﻓﹶﺎ
ْ  ﺍ ﹾﺫ َﻫ:ُ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪ،ُﺸﻜﹸﻮ ﺟَﺎ َﺭﻩ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻳ
َ ﷲ
ِ »ﺟَﺎ َﺀ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺭ ُﺳﻮ ﹺﻝ ﺍ
،ِﺨﹺﺒﺮُﻫُ ْﻢ َﺧَﺒ َﺮ ﺟَﺎ ﹺﺭﻩ
ْ ُﺴﹶﺄﻟﹸﻮَﻧ ُﻪ ﹶﻓﻴ
ْ ﺱ َﻳ ُﻤﺮﱡﻭ ﹶﻥ َﻭَﻳ
ُ ﺠ َﻌ ﹶﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ  ﹶﻓ، ﹶﻓ ﹶﻔ َﻌﻞﹶ،ﻚ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﻄﺮﹺﻳ ﹺﻖ
َ ﺡ َﻣﺘَﺎ َﻋ
ْ ﺐ ﻓﹶﺎ ﹾﻃ َﺮ
ْ  ﺍ ﹾﺫ َﻫ:ﹶﺛﻠﹶﺎﺛﹰﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ﻚ ﹶﻟ ْﻦ َﺗﺮَﻯ
َ  ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ، ﺍ ْﺭ ﹺﺟ ْﻊ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ، ﹶﻓﺠَﺎ َﺀ ﹺﺇﹶﻟ ْﻴ ِﻪ ﺟَﺎ ُﺭ ُﻩ،ِﻀﻬُﻢ َﻳ ْﺪﻋُﻮ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻪ
ُ  َﻭﺑَﻌ،ﺠ َﻌﻠﹸﻮﺍ َﻳ ﹾﻠ َﻌﻨُﻮَﻧﻪُ ﹶﻓ َﻌ ﹶﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ ﹶﻓ َﻌ ﹶﻞ
َ ﹶﻓ
.«ُِﻣﻨﱢﻲ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ َﺗ ﹾﻜ َﺮﻫُﻪ
“Der kom en mand til Allahs Sendebud (saaws) klagende over sin
nabo, så sagde han til ham: Gå og hold ud. Derefter kom han to
eller tre gange, så sagde han til ham: Gå og læg dine ting ud på
gaden, hvilket han gjorde. Når folk passerede og spurgte ham
(om hvad der var i vejen), fortalte han dem historien om sin nabo,
hvorfor de begyndte at bande over ham, må Allah gøre det og det
mod ham, hvor nogle af dem lavede dua’ mod ham. Derefter kom
hans nabo hen til ham og sagde: Kom tilbage, for du vil ikke se
noget fra mig, der mishager dig”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’ (hadithsamling), al-Hakim, al-Bukhari i ’al-Adab al-Mufrad’ og Abu Dawud.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde:
 ﹶﻏ ْﻴ َﺮ ﹶﺃﱠﻧﻬَﺎ ُﺗ ْﺆﺫِﻱ ﹺﺟﲑَﺍَﻧﻬَﺎ،ﺻﻴَﺎ ِﻣﻬَﺎ
ِ ﺻ َﺪ ﹶﻗِﺘﻬَﺎ َﻭ
َ ﺻﻠﹶﺎِﺗﻬَﺎ َﻭ
َ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﹸﻓﻠﹶﺎَﻧ ﹶﺔ ﻳُ ﹾﺬ ﹶﻛﺮُ ِﻣ ْﻦ ﹶﻛ ﹾﺜ َﺮ ِﺓ، ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭ ُﺟﻞﹲ
.« ﺍﳊﺪﻳﺚ...  ِﻫ َﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﹺﺑ ِﻠﺴَﺎﹺﻧﻬَﺎ
“En mand sagde: O Allahs Sendebud, den og den kvinde er kendt
for megen salah, almisse og faste, men hun gør sine naboer
fortræd med sin tunge. Han sagde: Hun er i ilden …”. Ahmad og
al-Bazzar. Al-Haithami sagde: Dens (beretnings)mænd er pålidelige. Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling), al-Hakim, som sagde: Dens
beretningskæde er sahih, og Ibn Abi Shaiba med en beretningskæde, om
hvilken al-Mundhiri sagde, at den er sahih.
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• Det blev berettet via Sa’d bin Abu Waqqas (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
ُﺴ ﹶﻜﻦ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ، ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮ ﹶﻛﺐُ ﺍﻟﺴﱡﻮ ُﺀ، َﻭﺍﹾﻟ َﻤ ْﺮﹶﺃﺓﹸ ﺍﻟﺴﱡﻮ ُﺀ،ُ ﺍﹾﻟﺠَﺎ ُﺭ ﺍﻟﺴﱡﻮﺀ:ﺸ ﹶﻘﺎ ِﺀ
 َﻭﹶﺃ ْﺭَﺑﻊٌ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ... ﺴ َﻌﺎ َﺩ ِﺓ
»ﹶﺃ ْﺭَﺑﻊٌ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
.«ﻀﱢﻴ ُﻖ
ﺍﻟ ﱠ
“Fire hører med til lyksalighed … og fire hører med til
elendighed: den dårlige nabo, den dårlige hustru, det dårlige
transportmiddel og den snævre bopæl”. Ibn Hibban i sin ’Sahih’
(hadith-samling) og Ahmad med en sahih beretningskæde.

Y) Forræderi:
• Allah (swt) sagde:

﴾ﲔ
َ ﺤﺐﱡ ﺍﹾﻟﺨَﺎِﺋﹺﻨ
ِ ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻻ ُﻳ
“Allah elsker visselig ikke forræderne” (OQM. Al-Anfal 8: 58)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﻻ َﺗﺨُﻮﻧُﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹶﻝ َﻭَﺗﺨُﻮﻧُﻮﺍ ﹶﺃﻣَﺎﻧَﺎِﺗﻜﹸ ْﻢ َﻭﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ َﺗ ْﻌﹶﻠﻤُﻮ ﹶﻥ
“Og I troende, vær ikke utro mod Allah og Hans Sendebud, og vær ikke utro mod
jeres troskabspagter, når I ved besked” (OQM. Al-Anfal 8: 27)
• Det blev berettet via ’Iyyadh bin Himar al- Majashi’i, at Allahs
Sendebud (saaws), en dag under sin tale, sagde:
.«... ُﻕ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﺧَﺎَﻧﻪ
ﺨﻔﹶﻰ ﹶﻟﻪُ ﹶﻃ َﻤﻊٌ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ َﺩ ﱠ
ْ  ﻭَﺍﹾﻟﺨَﺎِﺋ ُﻦ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﻟﹶﺎ َﻳ... :ﺴﺔﹲ
َ  َﻭﹶﺃ ْﻫﻞﹸ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ َﺧ ْﻤ...»
“… Og ildens beboere er fem (typer): … og forræderen, hvis
grådighed ikke holdes skjult, selv i de små ting, vil den forråde
ham …”. Muslim.
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• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺃﹸ ْﺳﹺﻨ َﺪ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﻣ ُﺮ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﹶﻏ ْﻴ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﻫ ِﻠ ِﻪ ﻓﹶﺎْﻧَﺘ ِﻈ ْﺮ:ﻒ ﹺﺇﺿَﺎ َﻋُﺘﻬَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹶﻛ ْﻴ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺖ ﺍﹾﻟﹶﺄﻣَﺎَﻧ ﹸﺔ ﻓﹶﺎْﻧَﺘ ِﻈ ْﺮ ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ﹶﺔ
ْ ﺿﱢﻴ َﻌ
ُ »ﹺﺇﺫﹶﺍ
.«ﺍﻟﺴﱠﺎ َﻋ ﹶﺔ
“Når amana bliver forsømt, så vent på (Dommedagens) Time.
Han sagde: Hvorledes bliver den forsømt? Han sagde: Hvis
embedet bliver overdraget til andre end dens berettigede
indehavere, så vent på (Dommedagens) Time”. Al-Bukhari.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.« َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ ﺍ ْﺅﺗُ ِﻤ َﻦ ﺧَﺎ ﹶﻥ،ﻒ
َ  َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﻭ َﻋ َﺪ ﹶﺃ ْﺧ ﹶﻠ،ﺏ
َ ﺙ ﹶﻛ ﹶﺬ
 ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺣ ﱠﺪ ﹶ:»ﺁَﻳﺔﹸ ﺍﹾﻟ ُﻤﻨَﺎ ِﻓ ﹺﻖ ﹶﺛﻠﹶﺎﺙﹲ
“Hyklerens kendetegn er tre: Når han taler, lyver han; når han
lover (noget), bryder han (løftet); og når han bliver betroet
(noget), forråder han”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) plejede at sige:
.«ﺖ ﺍﹾﻟﹺﺒﻄﹶﺎَﻧﺔﹸ
ِ ﺴ
َ ﺨﻴَﺎَﻧ ِﺔ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻬَﺎ ﹺﺑ ﹾﺌ
ِ ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ
َ  َﻭﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ،ﻀﺠﹺﻴ ُﻊ
ﺲ ﺍﻟ ﱠ
َ ﻉ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﹺﺑ ﹾﺌ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﺠُﻮ ﹺ
َ »ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹺﺇﻧﱢﻲ ﹶﺃﻋُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ
“O Allah, jeg søger tilflugt hos Dig fra sult; sandelig, den er den
værste sovefælle, og jeg søger tilflugt hos Dig fra forræderi;
sandelig, den er den værste indre følge”. Abu Dawud, al-Nasa’i, Ibn
Majah, al-Hakim, der karakteriserede den som sahih, og al-Nawawi i (sit
værk) ’Riyadh al-Salihin’ sagde: Dens beretningskæde er sahih.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde: Allah (swt) siger:
.« ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﺧَﺎَﻧﻪُ َﺧ َﺮ ْﺟﺖُ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻴﹺﻨ ﹺﻬﻤَﺎ،ُﺨ ْﻦ ﹶﺃ َﺣ ُﺪ ُﻫﻤَﺎ ﺻَﺎ ِﺣَﺒﻪ
ُ ﺸﺮﹺﻳ ﹶﻜ ْﻴ ﹺﻦ ﻣَﺎ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ
»ﹶﺃﻧَﺎ ﺛﹶﺎِﻟﺚﹸ ﺍﻟ ﱠ
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“Jeg er den tredje af de to partnere, så længe den ene af dem ikke
forråder sin fælle. Ifald han forråder ham, forlader Jeg dem”. Abu
Dawud og al-Hakim, der karakteriserede den som sahih, hvor alDhahabai udtrykte enighed med ham heri.

Z) Bagtalelse og bagvaskelse:
Bagtalelse er: din omtale af din bror med noget, der findes hos ham, og
som vedkommende afskyr. Og ifald det ikke er noget, han er
karakteriseret af, så er det bagvaskelse, og de er begge haram. Beviserne
herpå er som følger:
• Allah (swt) sagde:

ﺤ َﻢ ﹶﺃﺧِﻴ ِﻪ َﻣْﻴﺘًﺎ
ْ ﺐ ﹶﺃ َﺣﺪُﻛﹸ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ﹾﺄﻛﹸ ﹶﻞ ﹶﻟ
ﺤ ﱡ
ِ ُﺐ َﺑ ْﻌﻀُﻜﹸ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀًﺎ ﹶﺃﻳ
ْ ﴿ َﻭ ﹶﻻ َﻳ ْﻐَﺘ
﴾ ﺏ َﺭﺣِﻴ ٌﻢ
ٌ ﹶﻓ ﹶﻜ ﹺﺮ ْﻫُﺘﻤُﻮ ُﻩ ﻭَﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ َﺗﻮﱠﺍ
“Og bagtal ikke hinanden. Mon nogen af jer kan lide at spise sin døde brors kød?
I ville sandelig afsky det. Frygt Allah, thi Allah vender Sig (til jer med Sin
tilgivelse og er) Barmhjertig” (OQM. Al-Hujurat 49: 12)
Han (swt) sagde også:

﴾ ﴿ َﻫﻤﱠﺎ ﹴﺯ َﻣﺸﱠﺎ ٍﺀ ﹺﺑَﻨﻤِﻴ ﹴﻢ
“En bagtalende, der går omkring med sladder” (OQM. Al-Qalam 68: 11)
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
ﺖ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﺃﺧِﻲ
َ  ﹶﺃ ﹶﻓ َﺮﹶﺃْﻳ: ﻗِﻴ ﹶﻞ،ُ ِﺫ ﹾﻛﺮُ َﻙ ﹶﺃﺧَﺎ َﻙ ﹺﺑﻤَﺎ َﻳ ﹾﻜ َﺮﻩ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻭ َﺭﺳُﻮﹸﻟ ُﻪ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢ:»ﹶﺃَﺗ ْﺪﺭُﻭ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﺍﹾﻟﻐِﻴَﺒﺔﹸ؟ ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ
.«ُ َﻭﹺﺇ ﹾﻥ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ َﺑ َﻬﱠﺘﻪ،ُ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻴ ِﻪ ﻣَﺎ َﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﺍ ﹾﻏَﺘ ْﺒَﺘﻪ:ﻣَﺎ ﹶﺃﻗﹸﻮ ﹸﻝ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
“Ved I hvad bagtalelse er? De sagde: Allah og Hans Sendebud
ved bedst. Han sagde: Din omtale af din bror med det, som han
afskyr. Da sagde de: Se, hvad så hvis det jeg siger, er hos min
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bror? Han sagde: Hvis det, du siger, er hos ham, så har du bagtalt
ham, og hvis det, du siger, ikke er hos ham, så har du bagvasket
ham”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Huraira (ra), at Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«ﺴ ِﻠ ﹺﻢ َﺣﺮَﺍﻡٌ َﺩﻣُﻪُ َﻭ ِﻋ ْﺮﺿُﻪُ َﻭﻣَﺎﹸﻟ ُﻪ
ْ ُﺴ ِﻠ ﹺﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ُ» ﹸﻛ ﱡﻞ ﺍﹾﻟﻤ
“Hele muslimen er forbudt for (en anden) muslim: Hans blod,
ære og ejendom”. Muslim.
• Det blev berettet via Abu Bakra (ra), at Allahs Sendebud (saaws),
under sin tale ved afskedspilgrimsfærden, sagde:
، ﻓِﻲ َﺑ ﹶﻠ ِﺪﻛﹸ ْﻢ َﻫﺬﹶﺍ، ﻓِﻲ َﺷ ْﻬ ﹺﺮ ﹸﻛ ْﻢ َﻫﺬﹶﺍ، ﹶﻛﺤُ ْﺮ َﻣ ِﺔ َﻳ ْﻮ ِﻣ ﹸﻜ ْﻢ َﻫﺬﹶﺍ،ﺿ ﹸﻜ ْﻢ َﺣﺮَﺍﻡٌ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ِﺩﻣَﺎ َﺀ ﹸﻛ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﻣﻮَﺍﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﻋﺮَﺍ
.«ُﹶﺃﻟﹶﺎ َﻫ ﹾﻞ َﺑ ﱠﻠ ْﻐﺖ
“Sandelig, jeres blod, ejendomme og ære er jer forbudt, ligesom
forbuddet (mod krænkelse) af jeres forestående (hellige) dag, i
denne forestående måned og i dette land, som I befinder jer i;
sandelig, har jeg meddelt?”. Der er enighed herom.
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde til sine Sahaba:
ﺽ
ﺤﻼ ﹸﻝ ِﻋ ْﺮ ﹺ
ْ ﷲ ﺍ ْﺳِﺘ
ِ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﹶﺃ ْﺭَﺑﻰ ﺍﻟ ﱢﺮَﺑﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍ: ﹶﻗﺎ ﹶﻝ،ﷲ َﻭ َﺭ ُﺳﻮﹸﻟ ُﻪ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠ ُﻢ
ُ  ﺍ:ﷲ؟ ﹶﻗﺎﹸﻟﻮﺍ
ِ »َﺗ ْﺪﺭُﻭ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﺭَﺑﻰ ﺍﻟ ﱢﺮَﺑﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺍ
ْ ﺉ ُﻣ
ﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﹴ
ﺴﺒُﻮﺍ ﹶﻓ ﹶﻘ ِﺪ ﺍ ْﺣَﺘ َﻤﻠﹸﻮﺍ
َ ﺕ ﹺﺑ َﻐْﻴ ﹺﺮ ﻣَﺎ ﺍ ﹾﻛَﺘ
ِ ﲔ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ
َ  ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻳ ْﺆﺫﹸﻭ ﹶﻥ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ:  ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ َﺭ ُﺳﻮ ﹸﻝ ﺍ ِﷲ،ﺴ ِﻠ ﹴﻢ
.«ُﺑ ْﻬﺘَﺎﻧﹰﺎ َﻭﹺﺇﺛﹾﻤﹰﺎ ﱡﻣﺒﹺﻴﻨﹰﺎ
“Ved I hvad den værste riba hos Allah er? De sagde: Allah og
Hans Sendebud ved bedst. Han sagde: Sandelig, den værste riba
hos Allah er at legalisere (krænkelsen af) en muslimsk persons
ære. Derefter reciterede Allahs Sendebud (saaws):

ﺴﺒُﻮﺍ
َ ﺕ ﹺﺑ َﻐْﻴ ﹺﺮ ﻣَﺎ ﺍ ﹾﻛَﺘ
ِ ﲔ ﻭَﺍﹾﻟ ُﻤ ْﺆ ِﻣﻨَﺎ
َ ﴿ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻳ ْﺆﺫﹸﻭ ﹶﻥ ﺍ ﹾﳌُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
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﴾ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﺍ ْﺣَﺘ َﻤﻠﹸﻮﺍ ﺑُ ْﻬﺘَﺎﻧﹰﺎ َﻭﹺﺇﺛﹾﻤﹰﺎ ُﻣﺒﹺﻴﻨﹰﺎ
“Og de, som (med bagtale) gør de troende mænd og de troende kvinder fortræd med
noget, de ikke har gjort, skal visselig bebyrdes med (skyld for) en bagvaskelse og en
åbenlys synd” (OQM. Al-Ahzab 33: 58)
Berettet af Abu Ya’la, og al-Mundhiri og al-Haithami sagde: Dens
beretningsmænd har sahih-status.
At lytte til bagtalelse er haram grundet Allahs (swt) tale:

﴾ ﴿ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠ ْﻐ ﹺﻮ ُﻣ ْﻌ ﹺﺮﺿُﻮ ﹶﻥ
“Og de, som vender sig bort fra det, der er forfængeligt”
(OQM. Al-Mu’minun 23: 3)
Og Hans (swt) tale:

ﺚ
ٍ ﺽ َﻋْﻨ ُﻬ ْﻢ َﺣﺘﱠﻰ َﻳﺨُﻮﺿُﻮﺍ ﻓِﻲ َﺣﺪِﻳ
ْ ﺖ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳﺨُﻮﺿُﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺁﻳَﺎِﺗﻨَﺎ ﹶﻓﹶﺄ ْﻋ ﹺﺮ
َ ﴿ َﻭﹺﺇﺫﹶﺍ َﺭﹶﺃْﻳ
﴾ﲔ
َ ﻼ َﺗ ﹾﻘ ُﻌ ْﺪ َﺑ ْﻌ َﺪ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛﺮَﻯ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ ﹺﻡ ﺍﻟﻈﱠﺎِﻟ ِﻤ
ﺸْﻴﻄﹶﺎ ﹸﻥ ﹶﻓ ﹶ
ﻚ ﺍﻟ ﱠ
َ ﺴَﻴﱠﻨ
ِ ﹶﻏْﻴ ﹺﺮ ِﻩ َﻭﹺﺇﻣﱠﺎ ﻳُﻨ
“Og når du ser dem, der taler forvrøvlet om Vore (Qur’an)vers, så vend dig fra dem,
indtil de hengiver sig til en anden tale end denne. Og hvis Satan lader dig glemme
(dette), så sid ikke, efter (at) erindringen (er kommet til dig) sammen med de
uretfærdige folk” (OQM. Al-An’am 6: 68)
Desuden bør muslimen, ifald han evner det, værge sin brors ære i hans
fravær grundet hadith’en hos Muslim via Abu Huraira, hvori Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«... ُﺨﺬﹸﻟﹸﻪ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،ُ ﻟﹶﺎ َﻳ ﹾﻈ ِﻠﻤُﻪ،ﺴ ِﻠ ﹺﻢ
ْ ُﺴ ِﻠﻢُ ﹶﺃﺧُﻮ ﺍﹾﻟﻤ
ْ ُ»ﺍﹾﻟﻤ
“Muslimen er (den anden) muslims bror; han hverken foruretter,
svigter eller foragter ham”. Og den, der ikke værger, når han evner
dette, vil være svigefuld. Muslimen bør ligeledes gøre det grundet
hadith’en hos Abu Dawud, om hvilken al-Haithami sagde: Dens
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beretningskæde er hasan, via Jabir, som berettede, at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
 ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺧ ﹶﺬﹶﻟﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻲ،ﺿ ِﻪ
ِ  َﻭﻳُ ْﻨَﺘ ﹶﻘﺺُ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﺮ،ُﺿ ﹴﻊ ﺗُ ْﻨَﺘ َﻬﻚُ ﻓِﻴ ِﻪ ﺣُ ْﺮ َﻣﺘُﻪ
ِ ﺴ ِﻠﻤًﺎ ﻓِﻲ َﻣ ْﻮ
ْ ﺨﺬﹸﻝﹸ ﺍ ْﻣ َﺮﹰﺃ ُﻣ
ْ ﺴ ِﻠ ﹴﻢ َﻳ
ْ ُ»ﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﻣ
 َﻭﻳُ ْﻨَﺘ َﻬﻚُ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ،ﺿ ِﻪ
ِ ﺿ ﹴﻊ ﻳُ ْﻨَﺘ ﹶﻘﺺُ ﻓِﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﺮ
ِ ﺴ ِﻠﻤًﺎ ﻓِﻲ َﻣ ْﻮ
ْ ﺉ َﻳ ْﻨﺼُﺮُ ُﻣ
 َﻭﻣَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺍ ْﻣ ﹺﺮ ﹴ،ُﺼ َﺮَﺗﻪ
ْ ُﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ﻧ
ﺤ ﱡ
ِ َﻣ ْﻮ ِﻃ ﹴﻦ ُﻳ
.«ُﺼ َﺮَﺗﻪ
ْ ُﺐ ﻓِﻴ ِﻪ ﻧ
ﺤ ﱡ
ِ ﺼ َﺮﻩُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﻓِﻲ َﻣ ْﻮ ِﻃ ﹴﻦ ُﻳ
َ  ﹺﺇﻟﱠﺎ َﻧ،ﺣُ ْﺮ َﻣِﺘ ِﻪ
“Enhver muslim, der svigter en muslimsk person i en situation,
hvori hans ukrænkelighed krænkes, og hvori hans ære nedgøres,
vil Allah visselig svigte ham i en tilstand, hvori han ønsker Hans
støtte. Og enhver person, der støtter en muslim i en situation,
hvori hans ære nedgøres og hans ukrænkelighed krænkes, vil
Allah visselig støtte i en tilstand, hvori han ønsker Hans støtte”.
Muslimen bør ligeledes gøre det grundet de adskillige ahadith, berettet
via Abu al-Darda’, Asma’ datteren af Yazid, ’Umran bin Husain og Abu
Huraira, som alle blev nævnt i det forrige kapitel ’Kærlighed og had for
Allahs skyld’. Desuden anerkendte Allahs Sendebud (saaws) Mu’adh
(ra), da han værgede sin bror, Ka’b bin Malik’s ære, som det forekom i
hadith’en, som der er enighed om, og som blev berettet via Ka’b bin
Malik (ra), hvori han, i en lang beretning om sin anger-historie, sagde:
Mens Profeten (saaws) sad blandt folk ved Tabuk, sagde han:
ُ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪ،ﺴﻪُ ُﺑ ْﺮﺩَﺍ ُﻩ ﻭَﺍﻟﱠﻨ ﹶﻈ ُﺮ ﻓِﻲ ِﻋ ﹾﻄ ﹶﻔ ْﻴ ِﻪ
َ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﺣَﺒ:ﻚ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭ ُﺟﻞﹲ ِﻣ ْﻦ َﺑﻨﹺﻲ َﺳ ِﻠ َﻤ ﹶﺔ
ٍ »ﻣَﺎ ﹶﻓ َﻌ ﹶﻞ ﹶﻛ ْﻌﺐُ ْﺑ ُﻦ ﻣَﺎِﻟ
ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ ﺖ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺴ ﹶﻜ
َ  ﹶﻓ، ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻣَﺎ َﻋ ِﻠ ْﻤﻨَﺎ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹺﺇﻟﱠﺎ َﺧ ْﻴﺮًﺍ،ﺖ
َ ﺲ ﻣَﺎ ﻗﹸ ﹾﻠ
َ  ﹺﺑ ﹾﺌ:ُﻣﻌَﺎ ﹸﺫ ْﺑ ُﻦ َﺟَﺒ ﹴﻞ
.« َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
“Hvad gjorde Ka’b bin Malik? En mand fra Banu Salamastammen sagde: O Allahs Sendebud, han blev fængslet af sine
klæder og optagethed af sit udseende. Der sagde Mu’adh bin
Jabal (ra): Sikke en slem udtalelse, du kommer med; ved Allah, o
Allahs Sendebud, vi ved ikke andet end godt om ham. Da blev
Allahs Sendebud (saaws) tavs”.
Retslærde tillod bagtalelse for seks grunde, som er: At klage om
uretfærdighed, at søge hjælp for afskaffelse af munkar (slet gerning), at
bede om fatwa, at advare muslimerne mod ondskab, hvilket hører
under rådgivning, at omtale den, der offentliggør sin fisq (oprørskhed)
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eller sin bid’a (opdigtet), samt for at identificere nogen. Al-Nawawi
sagde i ’al-Azkar’: “Og ved de fleste af disse årsager er der
enstemmighed om, at bagtalelse er tilladt”. Han sagde yderligere: “Og
beviserne herfor er åbenlyse ud fra ahadith, som er sahih og mashhur (dvs.
velkendte)”. Han gentog denne mening i (sit værk) ’Riyadh al-Salihin’,
hvor han nævnte nogle beviser. Ligeledes nævnte al-San’ani disse
årsager i ’Subul al-Salam’. Al-Qurafi sagde i ’al-Zakhira’: Nogle lærde
sagde: Fem former undtages fra bagtalelse, og de nævnte rådgivning,
Jarh og Ta’dil (dvs. klargøring af in/habilitet) af vidnerne og
beretningsmændene, den der offentliggør sin fisq, stifterne af bid’a og
vildledende værker, og ifald at de, som bagtalelsen udtales fra og til, har
forudgående viden om den bagtalte”.

Æ) Sladder
• Allah (swt) sagde:

﴾ ﴿ َﻫﻤﱠﺎ ﹴﺯ َﻣﺸﱠﺎ ٍﺀ ﹺﺑَﻨﻤِﻴ ﹴﻢ
“Den bagtalende, der går omkring med sladder” (OQM. Al-Qalam 68: 11)
• Det blev berettet via Hudhaifa (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ٌﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﻧﻤﱠﺎﻡ
َ »ﻟﹶﺎ َﻳ ْﺪﺧُﻞﹸ ﺍﹾﻟ
“En, der sladrer, kommer ikke ind i Paradiset”. Der er enighed
herom.
• Følgende blev berettet via Ibn ‘Abbas (raa):
،ٌﲑ! َﺑﻠﹶﻰ ﹺﺇﱠﻧﻪُ ﹶﻛﹺﺒﲑ
 َﻭﻣَﺎ ُﻳ َﻌ ﱠﺬﺑَﺎ ِﻥ ﻓِﻲ ﹶﻛﹺﺒ ﹴ، ﹺﺇﱠﻧﻬُﻤﺎ ُﻳ َﻌ ﱠﺬﺑَﺎ ِﻥ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻣ ﱠﺮ ﹺﺑ ﹶﻘ ْﺒ َﺮْﻳ ﹺﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺴَﺘِﺘﺮُ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻮِﻟ ِﻪ
ْ  َﻭﹶﺍﻣﱠﺎ ﺍﻟﹾﺂ َﺧﺮُ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ ﻟﹶﺎ َﻳ،ﹶﺃﻣﱠﺎ ﹶﺃ َﺣ ُﺪ ُﻫﻤَﺎ ﹶﻓﻜﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﻤﺸِﻲ ﺑﹺﺎﻟﱠﻨﻤِﻴ َﻤ ِﺔ
“At Allahs Sendebud (saaws) passerede to grave. Så sagde han:
De straffes, og de straffes ikke for noget stort! Jo, det er noget
stort. Hvad den ene angår, så plejede han at gå med sladder, og
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hvad angår den anden, så plejede han ikke at beskytte sig fra sin
urin”. Der er enighed herom.
Ø) Brud på slægtskabsbåndet:
• Allah (swt) sagde:

ﺽ َﻭﺗُ ﹶﻘ ﱢﻄﻌُﻮﺍ ﹶﺃ ْﺭﺣَﺎ َﻣ ﹸﻜ ْﻢ
ﺴﺪُﻭﺍ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ ﺴْﻴُﺘ ْﻢ ﹺﺇ ﹾﻥ َﺗ َﻮﱠﻟْﻴُﺘ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺗُ ﹾﻔ
َ ﴿ ﹶﻓ َﻬ ﹾﻞ َﻋ
﴾ ﺻ ﱠﻤﻬُ ْﻢ َﻭﹶﺃ ْﻋﻤَﻰ ﹶﺃْﺑﺼَﺎ َﺭ ُﻫ ْﻢ
َ ﻚ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻟ َﻌَﻨﻬُﻢُ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻓﹶﺄ
َ ﺃﹸ ْﻭﹶﻟِﺌ
“Men hvis I fik magt, ville I så måske skabe ufred på jorden og sønderrive jeres
slægtskabsbånd? Det er sådanne som Allah har forbandet og gjort døve og blindet
deres øjne” (OQM. Muhammad 47: 22-23)
Han (swt) sagde ligeledes:

ﺻ ﹶﻞ
َ ﷲ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُﻮ
ُ ﷲ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ ِﺪ ﻣِﻴﺜﹶﺎِﻗ ِﻪ َﻭَﻳ ﹾﻘ ﹶﻄﻌُﻮ ﹶﻥ ﻣَﺂ ﹶﺃ َﻣ َﺮ ﺍ
ِ ﴿ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ َﻳْﻨ ﹸﻘﻀُﻮ ﹶﻥ َﻋ ْﻬ َﺪ ﺍ
﴾ ﻚ ﹶﻟﻬُﻢُ ﺍﻟﻠﱠ ْﻌَﻨﺔﹸ َﻭﹶﻟﻬُ ْﻢ ﺳُﻮ ُﺀ ﺍﻟﺪﱠﺍ ﹺﺭ
َ ﺽ ﹸﺃﻭْﻻِﺋ
ﺴﺪُﻭ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ِ َﻭُﻳ ﹾﻔ
“Men de, som bryder pagten med Allah efter at have sluttet den, og som bryder,
hvad Allah har befalet at sammenføje, og som stifter ufred på jorden, det er dem,
forbandelsen tilkommer, og de vil få den slette bolig” (OQM. Al-Ra’d 13: 25)
• Det blev berettet via Abu Muhammad, Jubair bin Mut’am (ra), at
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ٌﺠﱠﻨ ﹶﺔ ﻗﹶﺎ ِﻃﻊ
َ »ﻟﹶﺎ َﻳ ْﺪﺧُﻞﹸ ﺍﹾﻟ
“En bryder (af slægtskabsbåndet) kommer ikke ind i Paradiset”.
Der er enighed herom.
• Det blev berettet via Abu ’Abdel-Rahman, ’Abdullah bin Mas’ud
(ra), som sagde, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
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: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻚ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﻄِﻴ َﻌ ِﺔ
َ  َﻫﺬﹶﺍ َﻣﻘﹶﺎ ُﻡ ﺍﹾﻟﻌَﺎِﺋ ِﺬ ﹺﺑ:ﺖ
ْ ﺖ ﺍﻟ ﱠﺮ ِﺣﻢُ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ
ْ  ﻗﹶﺎ َﻣ،ْﻍ ِﻣ ْﻨﻬُﻢ
ﺨ ﹾﻠ َﻖ َﺣﺘﱠﻰ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ َﺮ ﹶ
َ ﷲ َﺧ ﹶﻠ َﻖ ﺍﹾﻟ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ
.«ﻚ
ِ ﻚ ﹶﻟ
ِ  ﹶﻓ ﹶﺬِﻟ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، َﺑﻠﹶﻰ:ﺖ
ْ ﻚ؟ ﻗﹶﺎﹶﻟ
ِ  َﻭﹶﺃ ﹾﻗ ﹶﻄ َﻊ َﻣ ْﻦ ﹶﻗ ﹶﻄ َﻌ،ﻚ
ِ ﺻ ﹶﻠ
َ ﺻ ﹶﻞ َﻣ ْﻦ َﻭ
ِ ﺿ ْﻴ َﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ
َ َﻧ َﻌ ْﻢ ﹶﺃﻣَﺎ َﺗ ْﺮ
“Allah skabte skabningerne, og da Han blev færdig med dem,
rejste slægtskabsbåndet sig og sagde: Her rejser jeg mig for at
søge tilflugt hos Dig fra brud. Han sagde: Bliver du ikke tilfreds
med, at Jeg vedligeholder (båndet til) den, der vedligeholder dig,
og bryder (båndet med) den, der bryder med dig? Rahm sagde:
Jo; Da sagde Han: Det får du”. Der er enighed herom.
• Al-Bukhari autoriserede i sin ’Sahih’ (hadith-samling), at Profeten
(saaws) sagde:
.«ﺻ ﹶﻠﻬَﺎ
َ ﺖ َﺭ ِﺣﻤُﻪُ َﻭ
ْ ﺻ ﹶﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻱ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹸﻗ ِﻄ َﻌ
ِ  َﻭﹶﻟ ِﻜ ﱠﻦ ﺍﹾﻟﻮَﺍ،ﺻ ﹸﻞ ﺑﹺﺎﹾﻟ ُﻤﻜﹶﺎ ِﻓ ِﺊ
ِ ﺲ ﺍﹾﻟﻮَﺍ
َ »ﹶﻟ ْﻴ
“Den, der vedligeholder (slægtskabsbåndet) er ikke den, der
gengælder (andre), men han er den, der når hans slægtskabsbånd
bliver brudt, reetablerer den”.
• Det blev berettet via A’isha (ra), som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.« َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻗ ﹶﻄ َﻌﻨﹺﻲ ﹶﻗ ﹶﻄ َﻌﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ،ﺻ ﹶﻠﻪُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ
َ ﺻ ﹶﻠﻨﹺﻲ َﻭ
َ  َﻣ ْﻦ َﻭ:ﺵ َﺗﻘﹸﻮ ﹸﻝ
»ﺍﻟ ﱠﺮ ِﺣﻢُ ﻣُ َﻌ ﱠﻠ ﹶﻘﺔﹲ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻌ ْﺮ ﹺ
“Slægtskabsbåndet hænger ved Tronen og siger: Allah vil
vedligeholde (forholdet til) den, der vedligeholder mig, og den,
der bryder med mig, vil Allah bryde (med)”. Der er enighed herom.

Å) Vigten (Riya’), og at lade andre høre om sine gode
gerninger (Tasmi’):
Riya’ er at tilsigte menneskers velbehag ved udførelsen af en qurba (dvs.
en handling man bør tilnærme sig Allah med), og dermed er riya’ et af
hjertets foretagender, og hverken af tungens eller de øvrige legemsdele
foretagender. Realiteten af riya’ er, at den er intentionen bag udtalelsen
eller handlingen. Ved riya’ bliver tilnærmelsen en tilnærmelse til
menneskene, i stedet for at være for en tilnærmelse til Allah. Det vil
sige, at det ikke er tilnærmelsen i form af handlingen eller udtalelsen,
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der udgør riya’, men disse er objekter for riya’, hvorimod riya’ er selve
intentionen, og ikke det tilsigtede, da det tilsigtede er menneskers
velbehag. Ifald intentionen er rettet både mod mennesker og Allah,
bliver tilnærmelsen haram, og endnu værre er det, hvis den udelukkende
er for menneskenes skyld, og slet ikke for Allah.
At betinge riya’ med tilnærmelser, qurba, skyldes, at det ikke betragtes
som riya’ i andre sammenhænge, såsom gennemførelsen af en
salgskontrakt under folks påsyn, eller at pynte sig med klæder, som er
mubah (tilladt) osv. Hvad angår betingelsen om menneskers velbehag, så
er det for at udelukke andre intentioner, som fx at man tilsigter fordele
under hajj (pilgrimsfærden).
Tilnærmelser kunne være blandt ’ibadat (andagter) eller andre ting.
Den, der forlænger sin sujud (knæfald med panden på jorden), for at
folk skal lægge mærke til ham, vigter sig, og den, der giver almisse, for
at folk skal lægge mærke til ham, vigter sig. Det samme gør den, der
fører jihad, for at folk kan se ham. Og den, der skriver en artikel for at
folk skal sige, at han er lærd, vigter sig, og den, der holder et oplæg for
at opnå folks begejstring, vigter sig. Den, der holder taler for at der
siges, at han er veltalende, vigter sig, og den, der klæder sig med lappet
tøj, for at der siges, at han er en puritaner, vigter sig ligeledes. På
samme måde er det med den, der forlænger sit skæg og kilter sit klæde
op, for at der siges, at han følger Sunnah. Og den, der konstant spiser
linser, for at der siges, at han er en asket, vigter sig. Den, der inviterer
tusinder (hjem), for at der siges, at han er gavmild, vigter sig. Og den,
der bukker sit hoved, når han går, for at der siges, at han er ydmyg, og
den, der hæver sin stemme under Qur’an-recitation om natten, så
naboerne hører ham, vigter sig, og den, der bærer en lille kopi af
Qur’anen, og har et stærkt ønske om, at folk kan se ham og bliver
tilfredse, vigter sig.
Vi befinder os i en tid, hvor man ikke skammer sig over riya’.
Tværtimod er de fleste uvidende herom og uvidende om dens realitet
og lovene herfor. Beviset på at vi befinder os i den tid, hvor man ikke
skammer sig over riya’, ser vi i forekomsten af kåbe - og hætteklædte
(qalanes al-Burud), som den sandfærdige og pålidelige Profet har berettet
om. Følgende blev autoriseret af al-Zubaidi og al-Safi i (værket) ’alKanz’, al-Hakim og al-Tirmidhi i (værket) ’al-Nawadir’, og Abu Na’im i
(værket) ’al-Hilya’ med en beretningskæde, om hvilken al-Hakim sagde:
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Jeg kender ikke til nogen mangler heri, hvor Anas (ra) sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
،ﺸ ْﻴ ﹶﻄﺎ ِﻥ ﺍﻟ ﱠﺮ ﹺﺟﻴ ﹺﻢ َﻭ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ
ﷲ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱠ
ِ ﻚ ﺍﻟ ﱠﺰ َﻣﺎ ﹶﻥ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴَﺘ َﻌ ﱠﻮﺫ ﹺﺑﺎ
َ  ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﹶﺃ ْﺩ َﺭ َﻙ ﹶﺫِﻟ،»َﻳ ﹸﻜﻮ ﹸﻥ ِﻓﻲ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱠﺰ َﻣﺎ ِﻥ ِﺩﻳ َﺪﺍ ﹸﻥ ﺍﻟ ﹸﻘ ﱠﺮﺍ ِﺀ
ﺾ
ﺴﻚ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ﹺﺑ ِﺪﻳﹺﻨ ِﻪ ﹶﻛﺎﹾﻟ ﹶﻘﺎﹺﺑ ﹺ
 َﻭﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ َﻤ ﱢ،ﺤَﻴﺎ َﻳ ْﻮ َﻣِﺌ ٍﺬ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱢﺮَﻳﺎ ِﺀ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﺲ ﺍﻟُﺒ ُﺮﻭ ِﺩ ﹶﻓﻼ ُﻳ
ُ  ﹸﺛ ﱠﻢ َﻳ ﹾﻈ َﻬ ُﺮ ﹶﻗﻼﹺﻧ،َﻭ ُﻫ ُﻢ ﺍ َﻷْﻧَﺘُﻨﻮ ﹶﻥ
.« َﺑ ﹾﻞ ِﻣ ْﻨ ﹸﻜ ْﻢ: ﹶﺃ ِﻣﱠﻨﺎ ﹶﺃ ْﻭ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ: ﹶﻗﺎﹸﻟﻮﺍ،ﲔ
َﺴ
ِ ﺴﻚ ﹺﺑ ِﺪﻳﹺﻨ ِﻪ ﹶﺃ ْﺟ ُﺮ ُﻩ ﹶﻛﹶﺄ ْﺟ ﹺﺮ َﺧ ْﻤ
 َﻭﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ َﻤ ﱢ،َﻋ ﹶﻠﻰ َﺟ ْﻤ َﺮ ٍﺓ
“Hen ved tidens slutning vil der være orme-recitatorer. Den, der
oplever den tid, skal søge tilflugt hos Allah fra den forbandede
Satan og fra dem, og de er de mest rådne. Derefter forekommer
kåbe og hætteklædte (qalanes al-burud), hvor man på dette
tidspunkt ikke skammer sig over riya’. På det tidspunkt vil den,
der fastholder sin Deen (dvs. Islam), være ligesom den, der griber
om et glødende kul; og den, der fastholder sin Deen vil have en
belønning svarende til halvtreds (personer). De sagde: Fra os eller
fra dem? Han sagde: (Det er) da fra jer”. Ordet “qalanis” er flertal
for “qulunsuwa” (hætte), og ordet “al-burud” er flertal for “burd” (kåbe),
hvilket er metonymi for præsteskabet, som udmærker sig med kåber og
hætter, uanset personen, som kåben og hætten rummer. Da folk tager
betragtning til denne påklædning, bliver den omtalt som tegn på
manglende skam over riya’.
Hvad angår tasmi’, så er det at tale til folk om tilnærmelserne (til Allah)
for at opnå deres velbehag. Forskellen mellem riya’ og tasmi’ er, at riya’
ledsager handlingen, hvorimod tasmi’ finder sted derefter, dvs. efter
handlingen. Det er alene Allah, der kender til riya’, og der er ingen
mulighed for at kontrollere den hos folk. Selv den, der vigter sig, vil
ikke have kendskab til riya’ i sit indre, med mindre han er trofast. AlNawawi rapporterede i (sit værk) ’al-Majmu’, at al-Shafi’i sagde: ”Ingen
kender riya’, undtagen en trofast”. Trofastheden, ikhlas, kræver
anstrengelse og modarbejdelse af psyken, hvilket kun magtes af den, der
skilles fra verden.
Tasmi’ kan finde sted i forbindelse med en tilnærmelse, som
vedkommende foretog i hemmelighed, såsom at man holder natte-salah,
og den næste morgen fortæller det til folk. Den kan også være i
forbindelse med en tilnærmelse, vedkommende foretog offentligt et
sted, og talte om den et andet sted, hvor intentionen i begge tilfælde var
at opnå folks velbehag.
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Det bedste vi fik leveret fra det første århundrede og deres
afholdenhed fra tasmi’ er det, som Abu Yusuf rapporterede i (værket)
’al-Athar’ via Abu Hanifa, via ’Ali bin al-Aqmar, som berettede, at
’Umar bin al-Khattab (ra) passerede en mand, mens han spiste med sin
venstre hånd, idet ’Umar tog vare på folk, mens de spiste. Da sagde
’Umar til manden: “Spis med din højre hånd, o du Allahs tjener”.
Manden sagde: “Den er optaget”. Derefter passerede ’Umar manden
igen, hvor han sagde det samme. Han passerede ham for tredje gang, og
han sagde det samme. Da sagde ’Umar: “Optaget med hvad?” Manden
sagde: “Den blev afhugget under Mu’ta-slaget”. Dér blev ’Umar
forfærdet over det og sagde: Hvem vasker dit tøj? Hvem reder dit hår?
Hvem tager vare på dig? ’Umar optalte disse ting og lignende, hvorefter
han beordrede, at manden skulle have en tjenestepige, et ridedyr med
mad og en forsørgelsesydelse. Da sagde folk: Må Allah belønne ’Umar
for hans varetagelse af sine borgere. Derudover berettede al-Bukhari via
Abu Musa (ra), som sagde:
،ﺖ ﹶﺃ ﹾﻗﺪَﺍ ُﻣﻨَﺎ
ْ  ﹶﻓَﻨ ِﻘَﺒ،ُ َﺑ ْﻴَﻨﻨَﺎ َﺑ ِﻌﲑٌ َﻧ ْﻌَﺘ ِﻘﺒُﻪ،ﺤﻦُ ِﺳﱠﺘﺔﹸ َﻧ ﹶﻔ ﹴﺮ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻓِﻲ ﹶﻏ ْﺰ َﻭ ٍﺓ َﻭَﻧ
َ » َﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ َﻣ َﻊ ﺍﻟﱠﻨﹺﺒ ﱢﻲ
ﺙ ﹶﺃﺑُﻮ ﻣُﻮ َﺳﻰ ﹺﺑ َﻬﺬﹶﺍ ﹸﺛ ﱠﻢ ﹶﻛ ﹺﺮ َﻩ ﺫﹶﺍ َﻙ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻣَﺎ
 َﻭ َﺣ ﱠﺪ ﹶ.ﻒ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﺃ ْﺭ ُﺟ ِﻠﻨَﺎ
 َﻭ ﹸﻛﻨﱠﺎ َﻧ ﹸﻠ ﱡ،ﺖ ﹶﺃ ﹾﻇﻔﹶﺎﺭﹺﻱ
ْ  َﻭ َﺳ ﹶﻘ ﹶﻄ،ﻱ
َ ﺖ ﹶﻗ َﺪﻣَﺎ
ْ َﻭَﻧ ِﻘَﺒ
.« ﹶﻛﹶﺄﱠﻧﻪُ ﹶﻛ ﹺﺮ َﻩ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ َﺷ ْﻲﺀٌ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﻤ ِﻠ ِﻪ ﹶﺃ ﹾﻓﺸَﺎ ُﻩ،ُﺻَﻨﻊُ ﹺﺑﹶﺄ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﺫﻛﹸ َﺮﻩ
ْ ﺖ ﹶﺃ
ُ ﹸﻛ ْﻨ
“Vi drog af sted med Profeten (saaws) på ekspedition, hvor vi var
seks personer, og havde en kamel, som vi skiftedes om. Vore
fødder blev såret, mine fødder blev såret, og mine negle faldt af,
og vi plejede at binde (klude) om vores ben. Abu Musa fortalte
dette, hvorefter han ikke kunne lide at han havde gjort det, og
sagde: Jeg skulle ikke have nævnt det. Det var som om, at han
ikke kunne lide at afsløre noget om sine gerninger”.
Både riya’ og tasmi’ er forbudt uden uenighed. Beviserne herpå er
mange, og heriblandt er der:
• Allahs (swt) tale:

﴾ ﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻫ ْﻢ ﻳُ َﺮﺁﺀُﻭ ﹶﻥ
“De, som ønsker at ses (af mennesker)” (OQM. Al-Ma’un 107: 6)
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• Og Hans (swt) tale:

ﺸ ﹺﺮ ْﻙ ﹺﺑ ِﻌﺒَﺎ َﺩ ِﺓ َﺭﱢﺑ ِﻪ ﹶﺃ َﺣﺪًﺍ ﴾
ﻼ ﺻَﺎِﻟﺤًﺎ َﻭ ﹶﻻ ُﻳ ْ
﴿ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳ ْﺮﺟُﻮﺍ ِﻟﻘﹶﺎ َﺀ َﺭﱢﺑ ِﻪ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ْﻌ َﻤ ﹾﻞ َﻋ َﻤ ﹰ
“Den, der da håber på mødet med sin Herre, lad ham gøre gode gerninger og ikke
)sætte nogen ved siden af sin Herre i (sin) tilbedelse” (OQM. Al-Kahf 18: 111
• Og Profeten (saaws)’s tale i hadith’en, berettet af al-Bukhari og
Muslim via Jundub, hvori der står:
» َﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﻤ َﻊ َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪَ ،ﻭ َﻣ ْﻦ ُﻳﺮَﺍ ِﺀ ُﻳﺮَﺍ ِﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ«.
“Den, der lod (folk) høre (om sine gerninger), vil Allah (afsløre
og) lade (folk) høre om, og den, der vigter sig, vil Allah lade ham
(og hans vigten) træde frem”. Ordlyden er fra al-Bukhari.
• Og hadith’en, som er berettet via Ibn ‘Abbas hos Muslim om, at
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
» َﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﻤ َﻊ َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺭَﺍﺀَﻯ ﺭَﺍﺀَﻯ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ«.
“Den, der lod (folk) høre (om sine gerninger), vil Allah (afsløre
og) lade (folk) høre om; og den, der vigtede sig, vil Allah lade
ham (og hans vigten) træde frem”.
• Og hadith’en hos Muslim og al-Nasa’i via Abu Huraira, som sagde:
Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
ﺖ
ﺸ ﹺﻬ َﺪ ﹶﻓﺄﹸِﺗ َﻲ ﹺﺑ ِﻪ ،ﹶﻓ َﻌ ﱠﺮ ﹶﻓﻪُ ﹺﻧ َﻌ َﻤﻪُ ﹶﻓ َﻌ َﺮ ﹶﻓﻬَﺎ ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﹶﻓﻤَﺎ َﻋ ِﻤ ﹾﻠ َ
ﺱ ُﻳ ﹾﻘﻀَﻰ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﺭ ُﺟﻞﹲ ﺍ ْﺳﺘُ ْ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ﹶﺃ ﱠﻭ ﹶﻝ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ﺖ ِﻟﹶﺄ ﹾﻥ ُﻳﻘﹶﺎ ﹶﻝ َﺟﺮﹺﻱﺀٌ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﻗِﻴ ﹶﻞ ،ﹸﺛ ﱠﻢ ﺃﹸ ِﻣ َﺮ
ﻚ ﻗﹶﺎَﺗ ﹾﻠ َ
ﺖ َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨ َ
ﺕ .ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﹶﻛ ﹶﺬْﺑ َ
ﺸ ﹺﻬ ْﺪ ُ
ﻚ َﺣﺘﱠﻰ ﺍ ْﺳُﺘ ْ
ﻓِﻴﻬَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﻗﹶﺎَﺗ ﹾﻠﺖُ ﻓِﻴ َ
ﺐ َﻋﻠﹶﻰ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ ﺃﹸﹾﻟ ِﻘ َﻲ ِﻓﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭَ .ﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﺗ َﻌ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ َﻢ َﻭ َﻋ ﱠﻠ َﻤﻪُ َﻭ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ،ﹶﻓﺄﹸِﺗ َﻲ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓ َﻌ ﱠﺮ ﹶﻓﻪُ ﹺﻧ َﻌ َﻤﻪُ
ﺤ َ
ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓﺴُ ِ
ﻚ
ﺖ َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨ َ
ﻚ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﹶﻛ ﹶﺬْﺑ َ
ﺖ ﻓِﻴﻬَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝَ :ﺗ َﻌ ﱠﻠ ْﻤﺖُ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ َﻢ َﻭ َﻋ ﱠﻠ ْﻤﺘُﻪَُ ،ﻭ ﹶﻗ َﺮﹾﺃﺕُ ﻓِﻴ َ
ﹶﻓ َﻌ َﺮ ﹶﻓﻬَﺎ ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﹶﻓﻤَﺎ َﻋ ِﻤ ﹾﻠ َ
ﺐ َﻋﻠﹶﻰ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ َﺣﺘﱠﻰ
ﺤ َ
ﺕ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ ِﻟُﻴﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻫُ َﻮ ﻗﹶﺎ ﹺﺭﺉٌ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﻗِﻴ ﹶﻞ ،ﹸﺛ ﱠﻢ ﺃﹸ ِﻣ َﺮ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓﺴُ ِ
ﺖ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ َﻢ ِﻟُﻴﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻋَﺎِﻟﻢٌَ ،ﻭ ﹶﻗ َﺮﹾﺃ َ
َﺗ َﻌ ﱠﻠ ْﻤ َ
ﻑ ﺍﹾﻟﻤَﺎ ﹺﻝ ﻛﹸ ﱢﻠ ِﻪ ﹶﻓﺄﹸِﺗ َﻲ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓ َﻌ ﱠﺮ ﹶﻓﻪُ ﹺﻧ َﻌ َﻤﻪُ ﹶﻓ َﻌ َﺮ ﹶﻓﻬَﺎ ،ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﹶﻓﻤَﺎ
ﺻﻨَﺎ ِ
ﺃﹸﹾﻟ ِﻘ َﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭَ .ﻭ َﺭﺟُﻞﹲ َﻭ ﱠﺳ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭﹶﺃ ْﻋﻄﹶﺎ ُﻩ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْ
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ﻚ
َ ﺖ َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨ
َ  ﹶﻛ ﹶﺬْﺑ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﻚ
َ ﺖ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹶﻟ
ُ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳُ ْﻨ ﹶﻔ َﻖ ﻓِﻴﻬَﺎ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﺃْﻧ ﹶﻔ ﹾﻘ
ﺤ ﱡ
ِ  ﻣَﺎ َﺗ َﺮ ﹾﻛﺖُ ِﻣ ْﻦ َﺳﺒﹺﻴ ﹴﻞ ُﺗ:ﺖ ﻓِﻴﻬَﺎ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ َﻋ ِﻤ ﹾﻠ
.«ﺐ َﻋﻠﹶﻰ َﻭ ْﺟ ﹺﻬ ِﻪ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺃﹸﹾﻟ ِﻘ َﻲ ﻓِﻲ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ
َ ﺤ
ِ ُ ﹸﺛ ﱠﻢ ﺃﹸ ِﻣ َﺮ ﹺﺑ ِﻪ ﹶﻓﺴ، ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﻗِﻴ ﹶﻞ،ٌﺖ ِﻟُﻴﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻫُ َﻮ َﺟﻮَﺍﺩ
َ ﹶﻓ َﻌ ﹾﻠ
“Den første blandt mennesker, som bliver dømt på
Opstandelsesdagen, er en mand, som er blevet martyr, hvor han
bliver hentet, og Allah vil påminde ham om Hans gave, som han
vil genkende. Allah vil sige: Hvad gjorde du ved den? Han vil
svare: Jeg kæmpede for Din skyld, indtil jeg blev martyr. Allah vil
sige: Du lyver; men du kæmpede for, at der skal siges: han er
modig, og det blev der sagt. Derefter vil Han give ordre, hvor
vedkommende vil blive trukket i ansigtet, indtil han bliver kastet i
ilden. Og en mand, der lærte viden og underviste den og
reciterede Qur’anen, vil blive hentet, og Allah vil påminde ham
om Hans gave, som han vil genkende. Allah vil sige: Hvad gjorde
du ved den? Han vil svare: Jeg lærte viden og underviste med
den, og reciterede Qur’anen for Din skyld. Allah vil sige: Du
lyver; men du lærte viden for at der skal siges: han er en lærd, og
du reciterede Qur’anen for, at der skal siges: han er en god
recitator, og det blev der sagt. Derefter vil Allah give ordre, hvor
vedkommende vil blive trukket i ansigtet, indtil han bliver kastet i
ilden. Og en mand, for hvem Allah udvidede (hans rigdom) og
tildelte alle typer af ejendom, vil blive hentet, og Allah vil
påminde ham om Hans gaver, som han vil genkende. Allah vil
sige: Hvad gjorde du ved dem? Manden vil svare: Jeg undlod ikke
et eneste (velgørende) formål, som du elsker, at jeg giver ud for,
hvor jeg ikke har givet ud for Din skyld. Allah vil sige: Du lyver;
men du gjorde det for, at der skal siges: han er gavmild, og det
blev der sagt. Derefter vil Allah give ordre, hvor vedkommende vil
blive trukket i ansigtet, indtil han bliver kastet i ilden”.
• Ligeledes er der hadith’en, som er berettet via Abu Hind al-Dari hos
al-Baihaqi, al-Tabarani og Ahmad, og ordlyden er hans, hvori Abu Hind
siger, at han hørte Profeten (saaws) sige:
.«» َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ َﻡ َﻣﻘﹶﺎ َﻡ ﹺﺭﻳَﺎ ٍﺀ َﻭﺳُ ْﻤ َﻌ ٍﺔ ﺭَﺍﻳَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻭ َﺳ ﱠﻤ َﻊ
“Den, der indtager en stilling for riya’ og omdømme, vil Allah på
Opstandelsesdagen lade (hans vigten) træde frem, og Han vil
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(afsløre og) lade (folk) høre om ham”. Al-Mundhiri sagde: Dens
beretningskæde er god. Al-Haithami sagde: (Beretnings)mændene, som
er autoriseret af Ahmad, Al-Bazzar og den ene af al-Tabarani’s
beretningskæder, har sahih-status.
• Og hadith’en, som er berettet via ’Abdullah bin ’Amru hos alTabarani og al-Baihaqi, hvori han sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige:
.«ُﺻ ﱠﻐ َﺮﻩُ َﻭ َﺣ ﱠﻘ َﺮﻩ
َ ﺱ ﹺﺑ َﻌ َﻤ ِﻠ ِﻪ َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ ﺳَﺎ ِﻣ َﻊ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ َﻭ
َ » َﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺍﻟﻨﱠﺎ
“Den, der lader folk høre om sine gerninger, vil Allah (afsløre og)
lade alle Sine skabninger høre om, samt lade blive lille og
nedværdiget”. Al-Mundhiri sagde, at den ene af al-Tabaranis
beretningskæder er sahih.
• Der er også en hadith, som er berettet via ’Awf bin Malik al-Ashja’i
hos al-Tabarani, med en hasan beretningskæde, hvori han sagde: Jeg
hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
.« َﻭ َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ َﻡ َﻣﻘﹶﺎ َﻡ ﺳُ ْﻤ َﻌ ٍﺔ َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ،» َﻣ ْﻦ ﻗﹶﺎ َﻡ َﻣﻘﹶﺎ َﻡ ﹺﺭﻳَﺎ ٍﺀ ﺭَﺍﻳَﺎ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ
“Mod den, der indtager en stilling for riya’, vil Allah lade (hans
vigten) træde frem; og den, der indtager en stilling for omdømme,
vil Allah (afsløre og) lade (folk) høre om”.
• Ligeledes er der hadith’en, som er berettet via Mu’adh bin Jabal hos
al-Tabarani, med en hasan beretningskæde, hvori der stod, at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﳋ ﹶﻠﺎِﺋ ﹺﻖ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﻟ ِﻘَﻴﺎ َﻣ ِﺔ
ﺱﺍﹶ
» َﻣﺎ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﺒ ٍﺪ َﻳ ﹸﻘﻮ ُﻡ ِﻓﻲ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧَﻴﺎ َﻣﻘﹶﺎ َﻡ ﺳُ ْﻤ َﻌ ٍﺔ َﻭ ﹺﺭﻳَﺎ ٍﺀ ﹺﺇﱠﻟﺎ َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ َﻋ ﹶﻠﻰ ُﺭ ُﺅﻭ ﹺ
“Enhver tjener, der i denne verden indtager en stilling for riya’ og
omdømme, vil Allah bestemt (afsløre og) lade (folk) høre om
foran alle skabningerne på Opstandelsesdagen”.
Det blev berettet via Ibn Majah og og al-Baihaqi med en hasan
beretningskæde, via Abu Sa’id al-Khudari, som sagde: Allahs Sendebud
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(saaws) kom en dag ud til os, mens vi erindrede den Bedrageriske
Messias, hvor han sagde:
ﺸ ْﺮ ُﻙ
 ﺍﻟ ﱢ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﷲ
ِ ﺢ ﺍﻟ ﱠﺪﺟﱠﺎ ﹺﻝ؟ ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠﻨَﺎ َﺑﻠﹶﻰ َﻳﺎ َﺭ ُﺳﻮ ﹶﻝ ﺍ
»ﹶﺃﻟﹶﺎ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُﻛﹸ ْﻢ ﹺﺑﻤَﺎ ﻫُ َﻮ ﹶﺃ ْﺧ َﻮﻑُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹸﻜ ْﻢ ِﻋ ْﻨﺪِﻱ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ َﻤﺴِﻴ ﹺ
.«ﺻﻠﹶﺎَﺗﻪُ ِﻟﻤَﺎ َﻳﺮَﻯ ِﻣ ْﻦ َﻧ ﹶﻈ ﹺﺮ َﺭﺟُ ﹴﻞ
َ ُﺼﻠﱢﻲ ﹶﻓﻴُ َﺰﱢﻳﻦ
َ ﺨ ِﻔ ﱡﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ َﻡ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ ُﻳ
َ ﺍﹾﻟ
“Skal jeg ikke fortælle jer, hvad der frygtes for jer mere end den
Bedrageriske Messias? Vi sagde: Jo, o Allahs Sendebud. Da sagde
han: Den skjulte shirk; at manden rejser sig og udfører salah og
pynter sin salah grundet det, han ser af en mands blik”.
Følgende blev berettet af Ibn Majah, al-Baihaqi og al-Hakim, som
sagde: Den er sahih og har ingen mangler, via Zaid bin Aslam, som
berettede via sin far, at ’Umar (ra) kom ud til moskéen og fandt Mu’adh
grædende ved Allahs Sendebud (saaws)’s grav, så sagde han: Hvad får
dig til at græde? Han svarede: En hadith, som jeg hørte fra Allahs
Sendebud (saaws), hvori han sagde:
ﺐ ﺍﹾﻟﹶﺄْﺑﺮَﺍ َﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧ ِﻘﻴَﺎ َﺀ
ﺤ ﱡ
ِ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ُﻳ،ﷲ ﹶﻓ ﹶﻘ ْﺪ ﺑَﺎ َﺭ َﺯ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﺑﹺﺎﹾﻟ ُﻤﺤَﺎ َﺭَﺑ ِﺔ
ِ  َﻭ َﻣ ْﻦ ﻋَﺎﺩَﻯ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺎ َﺀ ﺍ،ٌﺴﲑُ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ﱢﺮﻳَﺎ ِﺀ ِﺷ ْﺮﻙ
ِ »ﺍﻟَﻴ
ﺨ ُﺮﺟُﻮ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ
ْ  ﹸﻗﻠﹸﻮُﺑ ُﻬ ْﻢ َﻣﺼَﺎﺑﹺﻴﺢُ ﺍﹾﻟ ُﻬﺪَﻯ َﻳ،ﻀﺮُﻭﺍ ﹶﻟ ْﻢ ﻳُ ْﻌ َﺮﻓﹸﻮﺍ
َ  َﻭﹺﺇ ﹾﻥ َﺣ،ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺧ ِﻔﻴَﺎ َﺀ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻏﹶﺎﺑُﻮﺍ ﹶﻟ ْﻢ ﻳُ ﹾﻔَﺘ ﹶﻘﺪُﻭﺍ
.«ﹶﻏ ْﺒﺮَﺍ َﺀ ﻣُ ﹾﻈ ِﻠ َﻤ ٍﺔ
“Den mindste form for riya’ er shirk, og den der er fjendsk over
for Allahs awliya’, har erklæret Allah krig. Sandelig, Allah elsker
de godgørende, rene og de skjulte; de, som ifald de er fraværende,
ikke bliver savnet, og hvis de er til stede, ikke bliver kendt; deres
hjerter er retledningens lamper, og de undslipper fra enhver mørk
trængsel”.
Når riya’ trænger ind i en handling, med hvilken man tilnærmer sig
Allah, så vil riya’ gøre den ugyldig, dvs. den bliver betragtet som om den
ikke fandtes, foruden synden heri. Beviset herpå er hadith’en, som blev
berettet af Muslim via Abu Huraira, som sagde: Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
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ُ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ َﻋ َﻤﻠﹰﺎ ﹶﺃ ْﺷ َﺮ َﻙ َﻣﻌِﻲ ﻓِﻴ ِﻪ ﹶﻏ ْﻴﺮﹺﻱ َﺗ َﺮ ﹾﻛﺘُﻪ،ﺸ ْﺮ ِﻙ
ﺸ َﺮﻛﹶﺎ ِﺀ َﻋ ْﻦ ﺍﻟ ﱢ
 ﹶﺃﻧَﺎ ﹶﺃ ﹾﻏﻨَﻰ ﺍﻟ ﱡ:»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﺒَﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
.«َُﻭ ِﺷ ْﺮ ﹶﻛﻪ
“Allah, den Velsignede, den Ophøjede, sagde: Jeg er den
mægtigste fælle, som ikke har brug for noget partnerskab (shirk).
Den, der foretager en handling, hvori han sætter nogen anden ved
siden af Mig, vil Jeg forlade (og Jeg vil forlade) hans shirk”. Riya’
forbundet med partnere (shirk) vil derfor ugyldiggøre handlingen, og
det er mere indlysende, at den rene riya’ ugyldiggør handlingen. Ahmad
autoriserede via Ubai bin Ka’b med en hasan beretningskæde at
Profeten (saaws) sagde:
 ﹶﻓ َﻤ ْﻦ َﻋ ِﻤ ﹶﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ َﻋ َﻤ ﹶﻞ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ َﺮ ِﺓ ﻟِﻠ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ ﹶﻟ ْﻢ،ﺽ
ﲔ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
ﺼ ﹺﺮ ﻭَﺍﻟﱠﺘ ْﻤ ِﻜ ﹺ
ْ ﺴﻨَﺎ ِﺀ ﻭَﺍﻟ ﱢﺮ ﹾﻓ َﻌ ِﺔ ﻭَﺍﻟﱠﻨ
ﺸ ْﺮ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟﺄﹸ ﱠﻣ ﹶﺔ ﺑﹺﺎﻟ ﱠ
»َﺑ ﱢ
.«ٌَﻳ ﹸﻜ ْﻦ ﹶﻟﻪُ ﻓِﻲ ﺍﻟﹾﺂ ِﺧ َﺮ ِﺓ َﻧﺼِﻴﺐ
“Meddel denne ummah den glædelige nyhed om velstand, høj
rang, sejr og magt på jorden. Den af dem, der foretager det
hinsidiges bestræbelser for denne verden(s skyld), vil i det
hinsidige ikke have nogen andel”. Al-Baihaqi og al-Bazzar
autoriserede med en nogenlunde god beretningskæde, via al-Dahhak
bin Qais, at han sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺱ
ُ  َﻳﺎ ﹶﺃﱡﻳ َﻬﺎ ﺍﻟﱠﻨﺎ.ﺸ ﹺﺮﻳ ِﻜﻲ
َ  ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﹶﺃ ْﺷ َﺮ َﻙ َﻣ ِﻌﻲ َﺷ ﹺﺮﻳﻜﹰﺎ ﹶﻓ ُﻬ َﻮ ِﻟ،ﻚ
ٍ  ﹶﺃَﻧﺎ َﺧ ْﻴ ُﺮ َﺷ ﹺﺮﻳ:ﷲ َﺗَﺒﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗ َﻌﺎﹶﻟﻰ َﻳ ﹸﻘﻮ ﹸﻝ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ
 َﻭﻻ َﺗ ﹸﻘﻮﹸﻟﻮﺍ َﻫ ﹶﺬﺍ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﺺ ﹶﻟ ُﻪ
َ ﷲ َﺗَﺒﺎ َﺭ َﻙ َﻭَﺗ َﻌﺎﹶﻟﻰ ﻻ َﻳ ﹾﻘَﺒ ﹸﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﻷ ْﻋ َﻤﺎ ﹺﻝ ﹺﺇﻻ َﻣﺎ َﺧ ﹸﻠ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍ،ﺼﻮﺍ ﹶﺃ ْﻋ َﻤﺎﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ ﹶﺃ ْﺧ ِﻠ
ﺲ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ  َﻭﻻ َﺗ ﹸﻘﻮﹸﻟﻮﺍ َﻫ ﹶﺬﺍ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭِﻟ ُﻮ ُﺟﻮ ِﻫ ﹸﻜ ْﻢ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ َﻬﺎ ِﻟ ُﻮ ُﺟﻮ ِﻫ ﹸﻜ ْﻢ َﻭﹶﻟ ْﻴ،ٌﺲ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣ ْﻨ َﻬﺎ َﺷ ْﻲﺀ
َ َﻭِﻟﻠ ﱠﺮ ْﺣ ﹺﻢ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧ َﻬﺎ ِﻟﻠ ﱠﺮ ْﺣ ﹺﻢ َﻭﹶﻟ ْﻴ
.«ٌِﻓﻴ َﻬﺎ َﺷ ْﻲﺀ
“Allah, den Ophøjede, den Velsignede, siger: Jeg er den bedste
partner. Den, der sætter en anden partner ved siden af Mig, vil
blive overladt til Min partner. O mennesker, lad jeres gerninger
være udelukkende for Allahs skyld, da Allah, den Ophøjede, den
Velsignede, ikke accepterer nogen handlinger, med mindre de
udelukkende er for Hans skyld, og I skal ikke sige: Dette er for
Allah(s) og slægtskabsbånd(ets skyld), da det visselig vil være for
slægtskabsbåndet, og intet af det bliver for Allah. Og sig ikke:
Dette er for Allah og for jeres anseelse, da det visselig vil være for
jeres anseelse, og intet af det vil være for Allah”. Det blev også

280

autoriseret af al-Tirmidhi, Ibn Majah, Ibn Hibban, al-Baihaqi og Ahmad
med en hasan beretningskæde via Abu Sa’id bin Abu Fidhala (ra), som
var en af Sahaba, at han sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws) sige:
ُ ﻧَﺎﺩَﻯ ُﻣﻨَﺎ ٍﺩ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ ْﺷ َﺮ َﻙ ﻓِﻲ َﻋ َﻤ ﹴﻞ َﻋ ِﻤ ﹶﻠﻪ،ﺐ ﻓِﻴ ِﻪ
َ ﲔ ﻭَﺍﻵ ِﺧﺮﹺﻳ َﻦ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِﻟَﻴ ْﻮ ﹴﻡ ﻟﹶﺎ َﺭْﻳ
َ »ﹺﺇﺫﹶﺍ َﺟ َﻤ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﺍ َﻷ ﱠﻭِﻟ
.«ﺸ ْﺮ ِﻙ
ﺸ َﺮﻛﹶﺎ ِﺀ َﻋ ْﻦ ﺍﻟ ﱢ
 ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ ﹶﺃ ﹾﻏﻨَﻰ ﺍﻟ ﱡ،ِﺐ ﹶﺛﻮَﺍَﺑ ُﻪ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪﻩ
ْ ﹶﺃ َﺣﺪًﺍ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹾﻄ ﹸﻠ
“Når Allah har samlet de første og de sidste (af menneskene) på
Opstandelsesdagen til en dag, om hvilken der ingen tvivl er, vil
der være en, der råber op: Lad den, der i sin handling satte nogen
partner ved siden (af Allah), opkræve dens belønning fra ham, da
Allah er den mægtigste fælle, som ikke har brug for noget
(shirk)partnerskab”.
Det hører med til Sunnah at man, så vidt muligt, skjuler de gode
gerninger, såsom den frivillige (dvs. nafila) almisse, den frivillige salah, de
regelmæssige anbefalede sunnah-gerninger, dua’, bøn om tilgivelse og
Qur’an-recitation. Beviserne herpå er mange, og vi nøjes heraf med
hadith’en, som er berettet via Anas hos Ahmad med en sahih
beretningskæde om, at Profeten (saaws) sagde:
ﺼ ﱠﺪﻕُ ﹺﺑَﻴﻤِﻴﹺﻨ ِﻪ
َ  َﻧ َﻌ ْﻢ ﺍْﺑ ُﻦ ﺁ َﺩ َﻡ َﻳَﺘ:ﺢ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﻚ َﺷ ْﻲﺀٌ ﹶﺃ َﺷ ﱡﺪ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﺮﱢﻳ ﹺ
َ ﺏ ﹶﻓ َﻬ ﹾﻞ ِﻣ ْﻦ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ
 ﻳَﺎ َﺭ ﱢ:ﺖ
ْ  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ﺢ
ُ  َﻧ َﻌ ْﻢ ﺍﻟﺮﱢﻳ...»
.«ﺨﻔِﻴﻬَﺎ ِﻣ ْﻦ ِﺷﻤَﺎِﻟ ِﻪ
ْ ُﻳ
“… Ja, vinden. Så sagde de (dvs. englene): O Herre! Er der
nogen af Dine skabninger, der er stærkere end vinden? Han
sagde: Ja, Adams søn, thi han giver en almisse ud af sin højre
hånd, som han skjuler for sin venstre hånd”. Al-Nasa’i, al-Mazzi, Ali
bin al-Ja’d og andre beretter følgende beretning via al-Zubair bin alAwwam, som sagde: “Lad den af jer, som har mulighed for at holde
nogen gode gerninger skjult, gøre det”. Og ifølge en anden beretning
står der: “Hemmeligholdt”. Al-Dhaya’ sagde i (værket) ’al-Mukhtara’:
Dens beretningskæde er sahih. Derudover er der den velkendte episode
mellem Qutaiba og manden ved stien.
Allahs Sendebud (saaws) har lært os, hvorledes vi beskytter os mod
den skjulte shirk. Det blev autoriseret af Ahmad, al-Tabarani og Abu
Ya’la med en hasan beretningskæde via Abu Musa al-Ash’ari at han, i sin
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tale, sagde: “O Folk, vogt jer for denne shirk, da den er mere skjult end
myrens kryben. Da rejste ’Abdul-Rahman bin Hazan og Qais bin alMudhareb sig og sagde: Ved Allah, du skal tage dine ord tilbage, ellers
vil vi tage hen til ’Umar (for at se ham), med eller uden tilladelse. Dér
sagde han: Jeg trækker mig selv tilbage, Allahs Sendebud (saaws) holdt
en dag tale for os, hvori han sagde:
ﻒ َﻧﱠﺘﻘِﻴ ِﻪ
َ  َﻭ ﹶﻛ ْﻴ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟﻪُ َﻣ ْﻦ ﺷَﺎ َﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ،ﺐ ﺍﻟﱠﻨ ْﻤ ﹺﻞ
ﺸ ْﺮ َﻙ ﹶﻓﹺﺈﱠﻧﻪُ ﹶﺃ ْﺧﻔﹶﻰ ِﻣ ْﻦ َﺩﺑﹺﻴ ﹺ
ﺱ ﺍﱠﺗﻘﹸﻮﺍ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﻟ ﱢ
ُ »ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ
،ُﻚ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ َﻧ ْﻌ ﹶﻠﻤُﻪ
َ ﺸ ﹺﺮ َﻙ ﹺﺑ
ْ ُﻚ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻧ
َ  ﻗﹸﻮﻟﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱠﻢ ﹺﺇﻧﱠﺎ َﻧﻌُﻮ ﹸﺫ ﹺﺑ:ﺐ ﺍﻟﱠﻨ ْﻤ ﹺﻞ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َﻭﻫُ َﻮ ﹶﺃ ْﺧﻔﹶﻰ ِﻣ ْﻦ َﺩﺑﹺﻴ ﹺ
.«ﺴَﺘ ْﻐ ِﻔﺮُ َﻙ ِﻟﻤَﺎ ﻟﹶﺎ َﻧ ْﻌ ﹶﻠﻤُ ُﻪ
ْ َﻭَﻧ
“… O Folk, vogt jer for denne shirk, da den er mere skjult end
myrens kryben. De, som Allah ønskede at udtale sig, sagde til
ham: Og hvorledes skal vi vogte os mod den, når den er mere
skjult end myrens kryben, o Allahs Sendebud? Han sagde: Sig: O
Allah, vi søger tilflugt hos Dig fra at begå shirk mod Dig med
noget vi ved, og vi beder om Din tilgivelse for det, vi ikke ved”.
Tasmi’ (hvilket vil sige, at lade andre høre om sine gode gerninger) er
ikke lige som riya’, hvad angår ugyldiggørelsen af handlingen, skønt den
er fælles hermed om forbuddet. Det er fordi at tasmi’ enten finder sted i
forbindelse med en handling blandet med riya’, hvormed den
pågældende handling er ugyldig før tasmi’ har fundet sted. Dermed har
tasmi’ tilføjet yderligere synd til handlingen, men den har ingen
påvirkning på handlingens ugyldighed. Ifald handlingen, som har fundet
sted, udelukkende var for Allahs skyld, så foregik den på god og korrekt
vis, men den pågældende person ville være syndig for at have foretaget
tasmi’ derefter. Ydermere er denne synd ligesom de øvrige synder, som
man kan bede om tilgivelse for og foretage tauba (anger) i forbindelse
med. Handlingen vil enten blive tilgivet af Allah før vedkommendes
død, eller blive skjult på Opstandelsesdagen, og i modsat fald vil
handlingen tillægges i vedkommendes vægtskål, hvor den reducerer
hans belønning. Imidlertid vil tasmi’ ikke gøre den handling, som med
trofasthed har fundet sted, ugyldig. Dette skyldes, at de overleverede
beviser om tasmi’ kun angiver dens forbud, og ikke angiver at den
ugyldiggør handlingen, som det er tilfældet med riya’. Det er fordi riya’
er shirk, hvor Allah overlader den handling, i hvilken der er riya’, til Sin
partner og siger til den, der udførte handlingen: Opkræv din belønning
fra partneren. Det vil sige, at den handling, som blandes med riya’, vil
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være som intet, hvorimod den handling, som vedkommende lod andre
høre om, efter at den havde fundet sted med trofasthed, reelt findes, og
vedkommende fortjener belønningen herfor, men han er syndig pga.
tasmi’, idet han lod andre høre om den. Profeten (saaws)’s udtalelser:
.«ﳋ ﹶﻠﺎِﺋ ﹺﻖ
ﺱﺍﹶ
 » َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﹺﺑ ِﻪ َﻋ ﹶﻠﻰ ُﺭ ُﺅﻭ ﹺ،« » َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﹺﺑ ِﻪ ﺳَﺎ ِﻣ َﻊ َﺧ ﹾﻠ ِﻘ ِﻪ،«» َﺳ ﱠﻤ َﻊ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹺﺑ ِﻪ
“Allah vil (afsløre og) lade (folk) høre om ham”, “Han vil (afsløre
og) lade alle Sine skabninger høre om ham”, “Han vil (afsløre og)
lade (folk) høre om ham foran alle skabningerne”, indikerer alle
sammen straffen, som tasmi’ indebærer, og angiver ikke handlingens
ugyldighed, som det er blevet omtalt vedrørende riya’.
Følgelig må tasmi’ ikke analogisluttes til riya’ i forbindelse med
ugyldiggørelsen af en handling, fordi den handling, som blandes med
riya’, betragtes som om, den ikke har fundet sted, og dermed er den
ugyldig. Derimod vil den handling, som udelukkende var for Allahs
skyld, og som blev efterfulgt af tasmi’, betragtes som korrekt udført.
Derfor må den tilnærmelse, som har fundet sted på korrekt vis, ikke
analogisluttes til den tilnærmelse, som har fundet sted på ugyldig vis.

A) Hovmod og indbildskhed:
Muslim autoriserede følgende via ’Abdullah bin Mas’ud (ra), som sagde:
Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺴﻨًﺎ
َ ﺐ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻜﹸﻮ ﹶﻥ ﹶﺛ ْﻮﺑُﻪُ َﺣ
ﺤ ﱡ
ِ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹶﻞ ُﻳ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ َﺭ ُﺟﻞﹲ.ﺠﱠﻨ ﹶﺔ َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒ ِﻪ ِﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﺫ ﱠﺭ ٍﺓ ِﻣ ْﻦ ِﻛ ْﺒ ﹴﺮ
َ »ﻟﹶﺎ َﻳ ْﺪﺧُﻞﹸ ﺍﹾﻟ
.«ﺱ
ﺤ ﱢﻖ َﻭ ﹶﻏ ْﻤﻂﹸ ﺍﻟﱠﻨﺎ ﹺ
َ  ﺍﹾﻟ ِﻜ ْﺒ ُﺮ َﺑ ﹶﻄﺮُ ﺍﹾﻟ،ﺠﻤَﺎ ﹶﻝ
َ ﺐ ﺍﹾﻟ
ﺤ ﱡ
ِ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺟﻤِﻴﻞﹲ ُﻳ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺴَﻨ ﹰﺔ
َ َﻭَﻧ ْﻌﻠﹸﻪُ َﺣ
“Ingen, i hvis hjerte der er et støvgrans vægt af kibr (hovmod),
kommer i Paradiset. En mand sagde: Den ene mand (af os) kan
godt lide at have fine klæder og fine sko på. Han sagde: Allah er
skøn og kan lide skønhed; hovmod er at affærdige sandheden og
forklejne folk”. At affærdige sandheden betyder at støde og kaste den
tilbage til den, der fremsætter den. Og at forklejne folk betyder at håne
og foragte dem. Om betydningen af hovmod blev der sagt følgende:
Hovenhed, pragt, at hævde sig selv mere end berettiget, at have
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indbildsk selvglæde således, at man anser sig selv som bedre end andre.
Hovmodets placering er i hjertet, og beviset herpå er Allahs (swt) tale:

﴾ ﺻﺪُﻭ ﹺﺭ ِﻫ ْﻢ ﹺﺇﻻﱠ ِﻛْﺒ ٌﺮ
ُ ﴿ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻓِﻲ
“De har udelukkende hovmod i deres hjerter” (OQM. Ghafer 40: 56)
Og pga. hans (saaws) førnævnte tale:
.«» َﻣ ْﻦ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﹶﻗ ﹾﻠﹺﺒ ِﻪ ِﻣ ﹾﺜﻘﹶﺎ ﹸﻝ ﹶﺫ ﱠﺭ ٍﺓ ِﻣ ْﻦ ِﻛ ْﺒ ﹴﺮ
“I hvis hjerte der er et støvgrans vægt af hovmod”.
Hvad angår indbildskhed, så er den personens positive anseelse af sig
selv således, at han bilder sig selv ind at han har en status, som han ikke
er værdig. Forskellen mellem hovmod og indbildskhed er, at
indbildskheden ikke overskrider sin indehaver til at omfatte andre, altså
er han indbildsk, når han er blandt folk, og når han er alene. Dette er i
modsætning til hovmod, som finder sted ved, at man viser hovmod og
hovenhed over for folk gennem affærdigelse og afvisning af sandheden,
samt gennem at vise storhed over for folk ….
Både hovmod og indbildskhed er haram; og beviserne herpå er som
følger:
• Al-Bukhari; kapitlet om kibr (hovmod): “Og Mujahid sagde (i sin
tolkning af Qur’an-verset):

﴾ ﴿ ﺛﹶﺎﹺﻧ َﻲ ِﻋ ﹾﻄ ِﻔ ِﻪ
“Vendende sin side til” (OQM. Al-Hajj 22: 9)
Det vil sige: Hovmodig i sit indre; ’sin side’ vil sige sin hals”.
• Al-Bukhari og Muslim berettede via al-Haritha bin Wahb al-Khuza’i
at Profeten (saaws):
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 ﹸﻛ ﱡﻞ، ﹶﺃﻟﹶﺎ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُﻛﹸ ْﻢ ﹺﺑﹶﺄ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺﺭ.ُﺴ َﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻟﹶﺄَﺑ ﱠﺮﻩ
َ ﻒ ﹶﻟ ْﻮ ﹶﺃ ﹾﻗ
ٍ ﻀﺎ ِﻋ
َ ﻒ ﻣَُﺘ
ٍ ﺿﻌِﻴ
َ  ﹸﻛ ﱡﻞ،ﺠﱠﻨ ِﺔ
َ »ﹶﺃﻟﹶﺎ ﺃﹸ ْﺧﹺﺒﺮُﻛﹸ ْﻢ ﹺﺑﹶﺄ ْﻫ ﹺﻞ ﺍﹾﻟ
.«ﺴَﺘ ﹾﻜﹺﺒ ﹴﺮ
ْ ُﻅ ﻣ
ٍ ُﻋُﺘ ﱟﻞ َﺟﻮﱠﺍ
“Skal jeg ikke fortælle jer om Paradisets beboere? Enhver ydmyg,
beskeden person, der – hvis han sværger på Allah – så vil Han
opfylde vedkommendes ed. Skal jeg ikke fortælle jer om
Helvedets beboere? Enhver grusom, stoltserende og hovmodig
person”.
• Både Muslim i sin ’Sahih’ (hadith-samling) og al-Bukhari i (sit værk)
’al-Adab al-Mufrad’ beretter via Abu Huraira og Abu Sa’id al-Khudari,
som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ُ»ﺍﹾﻟ ِﻌ ﱡﺰ ﹺﺇﺯَﺍ ُﺭ ُﻩ ﻭَﺍﹾﻟ ِﻜ ْﺒ ﹺﺮﻳَﺎ ُﺀ ﹺﺭﺩَﺍ ُﺅ ُﻩ ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ُﻳﻨَﺎ ﹺﺯ ُﻋﻨﹺﻲ َﻋ ﱠﺬْﺑﺘُﻪ
“Stolthed er Hans lændeklæde, og hovmod er Hans kappe, (Allah
siger): Den, der strider med Mig (herom), vil Jeg straffe”.
• Det blev berettet af al-Tirmidhi, al-Nasa’i, Ibn Hibban i sin ’Sahih’
(hadith-samling), Ibn Majah og al-Hakim i (sit værk) ’al-Mustadrak’, hvor
han karakteriserede den som sahih, via Thawban (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﳉﱠﻨ ﹶﺔ
ﺕ َﻭ ُﻫ َﻮ َﺑ ﹺﺮﻱﺀٌ ِﻣ َﻦ ﺍﻟ ِﻜ ْﺒ ﹺﺮ ﻭَﺍﻟ ُﻐﻠﹸﻮ ﹺﻝ َﻭﺍﻟ ﱠﺪْﻳ ﹺﻦ َﺩ َﺧ ﹶﻞ ﺍ ﹶ
َ » َﻣ ْﻦ َﻣﺎ
“Den, der dør, mens han er fri fra hovmod, svindel og gæld,
kommer i Paradiset”.
• Det blev berettet af al-Bukhari i ’al-Adab al-Mufrad’, og af alTirmidhi, som sagde: hasan og sahih, og af Ahmad og al-Humaidi i hver
sin Musnad (dvs. hadith-samling), og Ibn al-Mubarak i (værket) ’alZuhd’, om ’Amru bin Shu’aib, som beretter via sin far, via sin bedstefar,
at Profeten (saaws) sagde:
.«... ﺸﺮُ ﺍﹾﻟ ُﻤَﺘ ﹶﻜﱢﺒﺮُﻭ ﹶﻥ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﹶﺃ ْﻣﺜﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﺬ ﱢﺭ ﻓِﻲ ﺻُ َﻮ ﹺﺭ ﺍﻟ ﱢﺮﺟَﺎ ﹺﻝ َﻳ ْﻐﺸَﺎ ُﻫ ْﻢ ﺍﻟ ﱡﺬ ﱡﻝ ِﻣ ْﻦ ﹸﻛ ﱢﻞ َﻣﻜﹶﺎ ٍﻥ
َﺤ
ْ ُ»ﻳ
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“De hovmodige samles på Opstandelsesdagen som gran i
skikkelse af mænd, hvor ydmygelsen tilslører dem fra alle vegne
…”.
• Det blev berettet af al-Bukhari i ’al-Adab al-Mufrad’, al-Hakim i (sit
værk) ’al-Mustadrak , og som han karakteriserede som sahih, og af
Ahmad med en beretningskæde, om hvilken al-Haithami sagde, at dens
(beretnings)mænd har sahih-status, via Ibn ’Umar, at Profeten (saaws)
sagde:
.«ﻀﺒَﺎ ﹸﻥ
ْ  ﹶﻟ ِﻘ َﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﻭﻫُ َﻮ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹶﻏ،ﺸَﻴِﺘ ِﻪ
ْ  ﹶﺃ ْﻭ ﺍ ْﺧﺘَﺎ ﹶﻝ ﻓِﻲ ِﻣ،ﺴ ِﻪ
ِ » َﻣ ْﻦ َﺗ َﻌ ﱠﻈ َﻢ ﻓِﻲ َﻧ ﹾﻔ
“Den, der har overmod i sit indre, eller går med stolthed, vil møde
Allah, den Stærke, den Almægtige, hvor Han er vred på ham”.
• Det blev berettet af al-Bazzar med en god beretningskæde, via Anas
(ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
. «ﺐ
ُ ﺠ
ْ  ﺍﻟ ُﻌ:ﺖ َﻋ ﹶﻠﻴ ﹸﻜ ْﻢ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﹶﺃ ﹾﻛَﺒ َﺮ ِﻣ ْﻨ ُﻪ
ُ ﺸﻴ
ِﺨ
َ »ﹶﻟ ْﻮ ﹶﻟ ْﻢ ُﺗ ﹾﺬﹺﻧُﺒﻮﺍ ﹶﻟ
“Hvis I ikke begår synd, vil jeg frygte, hvad der er værre for jer
end det: indbildskhed”.
• Det blev berettet af Ibn Hibban i (værket) ’Rawdat al-Uqala’, og af
Ahmad og al-Bazzar, hvor al-Mundhiri sagde: Deres beretningsmænd er
autoriseret i ’Sahih’ (hadith-samlinger), om ’Umar bin al-Khattab, som
sagde: “Hvis en mand udviser beskedenhed for Allahs skyld, vil Allah
højne hans visdom og sige: Fryd dig, må Allah glæde dig, hvor han for
sig selv er lille, men stor i folks øjne. Ifald tjeneren er hovmodig og
overskrider sit værd, vil Allah bringe ham ned til jorden og sige: Bort
med dig, må Allah beskæmme dig, hvor han for sig selv er stor, men
lille i folks øjne”.
• Det blev berettet af al-Mawardi i (sit værk) ’Adab al-Dunya wa alDeen’ om al-Ahnaf bin Qais, som sagde: “Jeg undrer mig over hvordan
den, som gik to gange igennem urinrøret, kan være hovmodig”.
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• Det blev berettet af al-Nawawi i (sit værk) ’al-Muajmu’ om al-Shafi’i,
som sagde: “Den, der hæver sig højere end, hvad han svarer til, vil
Allah bringe tilbage til sit værd”. Han sagde ligeledes: “Den højeste i sin
værdighed blandt folk er den, der ikke indser sin værdighed, og den af
dem, som er mest storsindet, er den, som ikke indser sit storsind”.
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15. Samtalens etik
A) Fra undervisningsetikken:
• At man varierer timingen for undervisningen af folk for ikke at kede
dem. Det blev berettet via Ibn Mas’ud (ra), at han plejede at formane
hver torsdag. Så sagde en mand til ham:
 ﻣَﺎ َﻳ ْﻤَﻨ ُﻌﻨﹺﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﻚ َﺣ ﱠﺪﹾﺛَﺘﻨَﺎ ﹸﻛ ﱠﻞ َﻳ ْﻮ ﹴﻡ
َ  َﻭﹶﻟ َﻮ ِﺩ ْﺩﻧَﺎ ﹶﺃﱠﻧ،ﺸَﺘﻬﹺﻴ ِﻪ
ْ ﻚ َﻭَﻧ
َ ﺐ َﺣﺪِﻳﹶﺜ
ﺤ ﱡ
ِ »ﻳَﺎ ﹶﺃﺑَﺎ َﻋ ْﺒ ِﺪ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹺﻦ ﹺﺇﻧﱠﺎ ُﻧ
ﺨ ﱠﻮﹸﻟﻨَﺎ ﺑﹺﺎﹾﻟ َﻤ ْﻮ ِﻋ ﹶﻈ ِﺔ ﹶﻛﺮَﺍ ِﻫَﻴ ﹶﺔ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﻳَﺘ
َ  ﹺﺇ ﱠﻥ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﺃﹸ َﺣ ﱢﺪﹶﺛﻜﹸ ْﻢ ﹺﺇﻟﱠﺎ ﹶﻛﺮَﺍ ِﻫَﻴﺔﹸ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺃﹸ ِﻣ ﱠﻠﻜﹸ ْﻢ
.«ﺍﻟﺴﱠﺂ َﻣ ِﺔ َﻋ ﹶﻠ ْﻴﻨَﺎ
“O du Abu ’Abdel-Rahman, vi kan godt lide din tale og elsker
den; vi ville ønske, at du holdt tale for os hver dag. Da sagde han:
Der er intet, der forhindrer mig i at holde tale for jer, andet end at
jeg ikke ønsker at kede jer. Allahs Sendebud (saaws) plejede at
variere timingen for formaningen af os, da han ikke kunne lide at
kede os”. Der er enighed herom. Det blev også berettet via Ibn ’Abbas
(raa), som sagde:
،ﺱ ِﻣ ْﻦ َﻫﺬﹶﺍ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ﹶﻥ
َ  َﻭﻟﹶﺎ ُﺗ ِﻤ ﱠﻞ ﺍﻟﻨﱠﺎ،ﺕ ﹶﻓﹶﺜﻠﹶﺎﺛﺎﹰ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ْﺮ،ﺕ ﹶﻓ َﻤ ﱠﺮَﺗ ْﻴ ﹺﻦ
َ  ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ْﺮ،ﺱ ﹸﻛ ﱠﻞ ﺟُﻤُ َﻌ ٍﺔ َﻣ ﱠﺮ ﹰﺓ
َ ﺙ ﺍﻟﻨﱠﺎ
» َﺣ ﱢﺪ ﹾ
ﺤ ﱢﺪﹾﺛ ُﻬ ْﻢ َﻭ ُﻫ ْﻢ
َ ﺖ ﹶﻓﹺﺈﺫﹶﺍ ﹶﺃ َﻣﺮُﻭ َﻙ ﹶﻓ
ْ ﺼ
ِ  َﻭﹶﻟ ِﻜ ْﻦ ﹶﺃْﻧ،ﺚ ﹶﻓَﺘ ﹾﻘ ﹶﻄﻊُ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﺣﺪِﻳﹶﺜ ُﻬ ْﻢ ﹶﻓﺘُ ِﻤ ﱡﻠﻬُ ْﻢ
ٍ ﺕ ﺍﹾﻟ ﹶﻘ ْﻮ َﻡ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻓِﻲ َﺣﺪِﻳ
ِ َﻭﻟﹶﺎ َﺗ ﹾﺄ
ﺻﺤَﺎَﺑﻪُ ﻟﹶﺎ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﹶﺃ
َ  ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ َﻋ ﹺﻬ ْﺪﺕُ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ،ﺠ َﻊ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱡﺪﻋَﺎ ِﺀ
ْﺴ
 َﻭﹺﺇﻳﱠﺎ َﻙ َﻭﺍﻟ ﱠ،ُﺸَﺘﻬُﻮَﻧﻪ
ْ َﻳ
.«َﻳ ﹾﻔ َﻌﻠﹸﻮَﻧ ُﻪ
“Tal til folk en gang hver uge, og hvis du vil mere, så to gange, og
hvis du vil endnu mere, så tre gange. Og lad være med at kede
folk med denne Qur’an, og gå ikke hen til folk, mens de er i gang
med en samtale, hvor du bryder deres samtale, hvorfor du keder
dem. Men lyt, og når de anmoder dig, så tal til dem, mens de
elsker din (tale). Og hold dig væk fra rim i dua’, da jeg erfarede,
at Allahs Sendebud (saaws) og hans Sahaba ikke gjorde det”. AlBukhari.
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• At man udvælger det passende tidspunkt og sted for undervisningen
i moskéen således, at den pågældende ikke gør de bedende fortræd.
Ifald moskéen er rummelig, vælger man et sted, der er fjernt fra de
bedende. Og ifald moskéen er lille, vælger man et tidspunkt, hvori salah
er makruh (frabedt), såsom at man underviser efter fajr (daggry-salah)
eller ’asr (eftermiddag-salah). Det blev berettet via Abu Sa’id, som sagde:
ﺴ ْﺘ َﺮ
ﻒ ﺍﻟ ﱢ
َ ﺸ
َ  ﹶﻓ ﹶﻜ،ﺠ َﻬﺮُﻭ ﹶﻥ ﺑﹺﺎﹾﻟ ِﻘﺮَﺍ َﺀ ِﺓ
ْ ﺴ ِﻤ َﻌﻬُ ْﻢ َﻳ
َ  ﹶﻓ،ﺠ ِﺪ
ﺴﹺ
ْ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ َﻤ
َ ﻒ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ »ﺍ ْﻋَﺘ ﹶﻜ
 ﹶﺃ ْﻭ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺾ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻘﺮَﺍ َﺀ ِﺓ
 َﻭﻟﹶﺎ َﻳ ْﺮ ﹶﻓ ْﻊ َﺑ ْﻌﻀُﻜﹸ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ َﺑ ْﻌ ﹴ،ﺝ َﺭﱠﺑﻪُ ﹶﻓﻠﹶﺎ ﻳُ ْﺆ ِﺫَﻳ ﱠﻦ َﺑ ْﻌﻀُﻜﹸ ْﻢ َﺑ ْﻌﻀًﺎ
 ﹶﺃﻟﹶﺎ ﹺﺇ ﱠﻥ ﹸﻛ ﱠﻠ ﹸﻜ ْﻢ ُﻣﻨَﺎ ﹴ:َﻭﻗﹶﺎ ﹶﻝ
.«ﺼﻠﹶﺎ ِﺓ
ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠ
“Allahs Sendebud (saaws) holdt i’tikaf (dvs. ophold) i moskéen,
hvor han hørte dem recitere højlydt, hvorfor han fjernede sløret og
sagde: Sandelig, enhver af jer bønfalder sin Herre, så lad være
med at gøre hinanden fortræd, og lad være med at hæve (jeres
stemmer) over for hinanden under (Qur’an-) recitationen – eller
også sagde han: under salah”. Følgende blev berettet af al-Bayadhi:
ﺼ ﱢﻠﻲ ُﻳَﻨﺎ ﹺﺟﻲ َﺭﱠﺑ ُﻪ
َ  ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍ ﹸﳌ:ﺻ َﻮﺍُﺗ ُﻬ ْﻢ ﹺﺑﺎﹾﻟ ِﻘ َﺮﺍ َﺀ ِﺓ ﹶﻓ ﹶﻘﺎ ﹶﻝ
ْ ﺖ ﹶﺃ
ْ  َﻭ ﹶﻗ ْﺪ َﻋ ﹶﻠ،ﺼ ﱡﻠﻮ ﹶﻥ
َ  َﻭ ُﻫ ْﻢ ُﻳ،ﺱ
ﺝ َﻋ ﹶﻠﻰ ﺍﻟﱠﻨﺎ ﹺ
َ ﷲ َﺧ َﺮ
ِ »ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺳﻮ ﹶﻝ ﺍ
.«ﺾ ﹺﺑﺎﻟ ﹸﻘ ْﺮﺁ ِﻥ
ﻀ ﹸﻜ ْﻢ َﻋ ﹶﻠﻰ َﺑ ْﻌ ﹴ
ُ ﺠ َﻬﺮ َﺑ ْﻌ
ْ  َﻭﹶﻟﺎ َﻳ،ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ْﻨ ﹸﻈ ْﺮ ﹺﺑ َﻤﺎ ُﻳَﻨﺎﺟﻴﻪ ﹺﺑ ِﻪ
“At Allahs Sendebud (saaws) kom ud til folk, mens de udførte
salah, hvor deres stemmer var højlydte under (Qur’an-)
recitationen, hvorfor han sagde: Den bedende bønfalder sin
Herre, så lad ham overveje hvad han bønfalder Ham om, og lad
være med at hæve stemmen med Qur’anen over for hinanden”.
Begge ahadith er blevet autoriseret af Ibn ’Abdel-Barr i (værket) ’alTamhid’, hvori han sagde: Hadith’en via al-Bayadhi og hadith’en via Abu
Sa’id er begge autentiske og sahih, og hadith’en af al-Bayadhi er blevet
autoriseret af Ahmad. Al-’Iraqi sagde, at dens beretningskæde er sahih,
og al-Haithami sagde, at dens (beretnings)mænd har sahih-status.
Hadith’en via Abu Sa’id er autoriseret af Abu Dawud og al-Hakim, som
sagde, at dens beretningskæde er sahih, men de to (dvs. al-Bukhari og
Muslim) har ikke autoriseret den. Ligeledes autoriserede Ibn Khuzaima
hadith’en med den samme betydning via Ibn ’Umar i sin ’Sahih’ (hadithsamling). Begge de omtalte ahadith angiver forbuddet mod at en enkelt,
der beder i moskéen, hæver sin stemme med (Qur’an-)recitationen, hvor
han gør en anden enkeltbedende fortræd ved at forstyrre ham, når han
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står i nærheden af ham. Det er mere indlysende, at underviseren ikke
underviser i nærheden af de bedende. Ifald moskéen er rummelig,
såsom storbyernes moskéer, som folk strømmer til for salah under og
uden for fællesbønnens tidspunkt, skal han vælge et sted i moskéen,
hvormed han efterlader plads et andet sted i moskéen for den, der
ønsker at udføre salah. Og ifald moskéen er lille, bør man vælge et
tidspunkt, hvor salah er makruh, nemlig efter fajr eller ’asr.
• At konstant udsprede håbet og ikke skabe mismod og fortvivlelse,
hverken vedrørende Allahs (swt) barmhjertighed eller Hans sejr og
lettelse. Det blev berettet via Abu Musa al-Ash’ari (ra), som sagde:
.«... ﺸﺮَﺍ َﻭﻟﹶﺎ ُﺗَﻨ ﱢﻔﺮَﺍ
ﺱ َﻭَﺑ ﱢ
َ  ﺍ ْﺩ ُﻋﻮَﺍ ﺍﻟﻨﱠﺎ:ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻭﻣُﻌَﺎﺫﹰﺍ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟَﻴ َﻤ ﹺﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ »َﺑ َﻌﹶﺜﻨﹺﻲ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Allahs Sendebud (saaws) udsendte mig og Mu’adh til Yemen,
hvor han sagde: Inviter folk og forkynd en glædelig meddelelse
og frastød ikke …”. Der er enighed herom. Det blev også berettet via
Jundub, at Allahs Sendebud (saaws):
 َﻣ ْﻦ ﺫﹶﺍ ﺍﱠﻟﺬِﻱ َﻳَﺘﹶﺄﻟﱠﻰ َﻋ ﹶﻠ ﱠﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻟﹶﺎ ﹶﺃ ﹾﻏ ِﻔ َﺮ: َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ، ﻭَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﻐ ِﻔﺮُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ِﻟ ﹸﻔﻠﹶﺎ ٍﻥ:ﺙ ﹶﺃ ﱠﻥ َﺭ ُﺟﻠﹰﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
» َﺣ ﱠﺪ ﹶ
.«ﻚ ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻛﻤَﺎ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹶﻓﹺﺈﻧﱢﻲ ﹶﻗ ْﺪ ﹶﻏ ﹶﻔ ْﺮﺕُ ِﻟ ﹸﻔﻠﹶﺎ ٍﻥ َﻭﹶﺃ ْﺣَﺒ ﹾﻄﺖُ َﻋ َﻤ ﹶﻠ،ِﻟ ﹸﻔﻠﹶﺎ ٍﻥ
“Fortalte at en mand sagde: Ved Allah, Allah vil ikke tilgive den
og den person; og Allah, den Ophøjede, sagde: Hvem er den, der
besværger Mig for ikke at tilgive den og den person. Sandelig, Jeg
har tilgivet den og den person og udslettet dine gerninger – eller
som han sagde det”. Muslim. Det blev også berettet via Abu Huraira
(ra), at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﺱ ﹶﻓﻬُ َﻮ ﹶﺃ ْﻫ ﹶﻠﻜﹸﻬُ ْﻢ
ُ ﻚ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ »ﹺﺇﺫﹶﺍ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﺮ ُﺟ ﹸﻞ َﻫ ﹶﻠ
“Hvis manden sagde: Folk er ødelagte, så er han den mest
ødelagte blandt dem”. Muslim.
At udsprede håbet sker gennem det, der overbeviser den tiltalte og
har påvirkning på hans psyke, og det er udelukkende Qur’anen og
Sunnah, der kan realisere dette mål. Hvis man kunne forbinde shari’ahteksten med en specifik realitet, vil den have en større effekt og blive
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mere rodfæstet i psyken, såsom at tiltale muslimerne med Allahs (swt)
ord:

﴾ ﴿ ﹸﻛْﻨُﺘ ْﻢ َﺧْﻴ َﺮ ﺃﹸ ﱠﻣ ٍﺔ
“I er den bedste nation” (OQM. Aal-’Imran 3: 110)
Han (swt) sagde også:

﴾ﲔ
َ ﺼﺮُ ﺍﹾﻟﻤُ ْﺆ ِﻣﹺﻨ
ْ ﴿ َﻭﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺣَﻘًّﺎ َﻋﹶﻠْﻴﻨَﺎ َﻧ
“Og det påhvilede Os med rette at lade de troende sejre”
(OQM. Al-Rum 30: 47)
Ligeledes sagde Han (swt):

﴾ ﺤﻴَﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﱡﺪْﻧﻴَﺎ
َ ﺼ ُﺮ ُﺭ ُﺳﹶﻠﻨَﺎ ﻭَﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
ُ ﴿ ﹺﺇﻧﱠﺎ ﹶﻟﻨَﻨ
“Vi vil visselig skænke Vore sendebud og de troende sejr i dette liv”
(OQM. Al-Ghafer 40: 51)
Og Han (swt) sagde:

﴾ﺽ
ﺨِﻠ ﹶﻔﱠﻨﻬُﻢ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ْ ﺴَﺘ
ْ ﺕ ﹶﻟَﻴ
ِ ﴿ َﻭ َﻋ َﺪ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ِﻣْﻨ ﹸﻜ ْﻢ َﻭ َﻋ ِﻤﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟﺤَﺎ
“Allah har lovet dem af jer, som har iman og handler retfærdigt, at Han visselig vil
gøre dem til efterfølgere på jorden” (OQM. Al-Nur 24: 55)
Han (swt) sagde:

ﺽ َﺗﺨَﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ
ﻀ َﻌﻔﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍ َﻷ ْﺭ ﹺ
ْ ﺴَﺘ
ْ ُ﴿ ﻭَﺍ ﹾﺫ ﹸﻛﺮُﻭﺍ ﹺﺇ ﹾﺫ ﹶﺃْﻧُﺘ ْﻢ ﹶﻗﻠِﻴ ﹲﻞ ﻣ
﴾ ﺼ ﹺﺮ ِﻩ
ْ ﺱ ﻓﹶﺂﻭَﺍ ﹸﻛ ْﻢ َﻭﹶﺃﱠﻳ َﺪﻛﹸ ْﻢ ﹺﺑَﻨ
ُ ﺨﻄﱠ ﹶﻔﻜﹸ ْﻢ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳَﺘ
“Og husk, da I var få og undertrykte på jorden og frygtede, at mennesker skulle
bortsnappe jer. Han derimod gav jer et tilflugtssted og styrkede jer med Sin sejr”
(OQM. Al-Anfal 8: 26)
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Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﺼ ُﺮ ﹺﺇﻻﱠ ِﻣ ْﻦ ِﻋْﻨ ِﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ْ ﴿ َﻭﻣَﺎ ﺍﻟﻨﱠ
“Og sejren kommer udelukkende fra Allah” (OQM. Aal-’Imran 3: 126)
Han (swt) sagde også:

﴾ ﺨِﻠﻒُ ﺍﹾﻟﻤِﻴﻌَﺎ َﺩ
ْ ُ﴿ ﹺﺇﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠ َﻪ ﹶﻻ ﻳ
“Allah bryder visselig ikke løftet” (OQM. Aal-’Imran 3: 9)
Han (swt) sagde:

﴾ﻼ
ﺻ َﺪﻕُ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗِﻴ ﹰ
ْ ﴿ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﺃ
“Og hvem er mere sandfærdig i tale end Allah” (OQM. Al-Nisa’ 4: 122)
Og Han (swt) sagde:

﴾ ﲔ ﻭﹸﺛﹼﻠ ﹲﺔ ِﻣ َﻦ ﺍﻵ ِﺧﺮﹺﻳ َﻦ
َ ﴿ ﹸﺛﱠﻠ ﹲﺔ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ﱠﻭِﻟ
“En mængde af de første. Og en mængde af de sidste”
(OQM. Al-Waqi’ah 56: 39-40)
Han (swt) sagde ligeledes:

﴾ ﲔ َﻭﹶﻗﻠِﻴ ﹲﻞ ِﻣ َﻦ ﺍﻵ ِﺧﺮﹺﻳ َﻦ
َ ﴿ ﹸﺛﱠﻠ ﹲﺔ ِﻣ َﻦ ﺍ َﻷ ﱠﻭِﻟ
“En mængde af de første. Og få af de sidste”
(OQM. Al-Waqi’ah 56: 13-14)
Med hensyn til Sunnah, så er der de ahadith, der beviser godheden i de
sidste generationer af denne ummah, såsom hans (saaws) taler:
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.«ﳋ ْﻴ ُﺮ ِﻓﻲ ﹶﺃ ﱠﻭِﻟ ِﻪ ﹶﺃ ْﻭ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ِﻩ
» ﹸﺃ ﱠﻣﺘِﻲ ﹶﻛﺎﹾﻟ َﻤ ﹶﻄ ﹺﺮ ﻟﹶﺎ ُﻳ ْﺪﺭَﻯ ﺍ ﹶ
“Min ummah er som regn, man ved ikke om det gode er i dens
start eller i dens slutning”.
.«» َﻭﺍﻫﹰﺎ ِﻟﹺﺈ ْﺧ َﻮﺍﹺﻧﻲ
“Sikke (vidunderlige) mine brødre er”.
.«»ﻃﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ ﹾﻠ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ِﺀ
“Salighed til de fremmede”.
.«... ﺴﻮﺍ ﹺﺑﹶﺄْﻧﹺﺒَﻴﺎ َﺀ َﻭﹶﻟﺎ ُﺷ َﻬ َﺪﺍ َﺀ
ُ ﷲ ِﻋَﺒﺎﺩﹰﺍ ﹶﻟ ْﻴ
ِ »ﹺﺇ ﱠﻥ
“Allah har nogle tjenere, der hverken er profeter eller martyrer
…”. Desuden er der Sendebudets (saaws) glædelige meddelelse om
tilbagevenden af Khilafah efter Profetens metode, erobringen af Rom,
bekæmpelsen af jøderne (i Palæstina) og at de vil dræbes (der), samt
Khilafahs march ind på den hellige jord (dvs. Palæstina).
I denne sammenhæng vil det være godt at nævne scener fra
muslimernes historie, såsom muslimernes sejr ved Badr-slaget,
Khandaq-slaget, Qadisiyya-slaget, Nahawand-slaget, Yarmuk-slaget,
Ajnadin-slaget, Tastur-slaget samt de erobringer, som er svære at
optælle. Man bør fokusere på de slag, hvor muslimerne var færre i antal
og underlegne i udstyr i forhold til deres fjender, til sådan en grad at
Allah ville skænke sejren til den enkelte mand, som Allahs Sendebud
(saaws) plejede at udsende alene på ekspedition. Man bør ligeledes igen
grundfæste jihad-konceptet og dens klarhed i muslimernes sind således,
at der herfra fjernes ethvert spor af fredens rustlag, forhandlinger,
fordømmelse, misbilligelse, reference til taghut (dvs. kufr-lovgivning)
som dommer, samt accept af værdiløsheden.
Før alt dette skal man rodfæste ’aqida i sjælene og at denne udgør
fundamentet for lovene. Og man skal opklare, hvorledes denne ’aqida
dannede en stærk ummah ud af araberne, hvis eneste bekymring i
jahiliyya (dvs. præislamisk æra) var deres stammestrid, øjeblikkelige
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interesser og bagateller. En stærk ummah, der er prægtig grundet
mægtigheden af Islam og livet i det hinsidige (dvs. al-akhira). Det er den
bedste ummah, der er udsendt til menneskeheden, som leder verden til
godheden og redder menneskene fra mørke til lyset på deres Herres
befaling til den Almægtiges, den Højlovedes vej.
• Det gode valg af undervisningsemnerne ifølge den realitet, som folk
lever i, for dermed at sikre undervisningens livlighed. Følgelig, hvis den
pågældende kan se, at folk har brug for grundfæstelse af et ’aqidaspørgsmål, bør man grundfæste dette. Når man ser folk blive vildledt af
en bestemt politisk tilstand eller et standpunkt, bør man opklare det.
Hvis man ser, at der bliver sat fokus på en fejlagtig eller vildledende
tanke eller lov, skal man ligeledes forklare den og tydeliggøre den
korrekte mening herom, eller som Sheikh Taqi uddin al-Nabhani – må
Allah være ham nådig – sagde: “Sætte den lige linie ved siden af den
krogede linie”. Det hører faktisk til misvisning, og endda til
afskyelighed, at undervisningsemnet omhandler khul’ (skilsmisse
foranlediget af hustruen), mens USA skiller Baghdad ad; eller at emnet
omhandler kvindens kørsel af bil, mens al-Aqsa holdes som gidsel; eller
at det omhandler kvindens deltagelse i parlamentet, mens den
amerikanske hær solbader ved stranden af det pågældende besatte
grænseområde. Eller at emnet omhandler shari’ah-loven vedrørende at
sidde i forbindelse med kondolence, mens olien plyndres, eller at emnet
omhandler reglerne vedrørende håret, mens ukrænkeligheden af den
Hellige Moské bliver krænket, og så fremdeles.
• At irettesætte ignoranten, der er uenig, og som forklejner shari’ahloven, og at søge efter undskyldninger for en retslærd (dvs. faqih), som
har en anderledes mening end underviserens mening. Som eksempel på
det første er der beretningen af al-Hakim, som han karakteriserede som
sahih, via ’Abdullah bin al-Mughaffal (ra), som sagde:
.«ﻑ
ِ ﺨ ﹾﺬ
َ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ َﻋ ْﻦ ﺍﹾﻟ
َ »َﻧﻬَﻰ َﺭﺳُﻮ ﹸﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
“Allahs Sendebud (saaws) forbød kast”, (hvilket vil sige kast af sten
eller frugtkerne under forsamling, hvor man holder den mellem de to
pegefingre og så slynger den, eller slynger den ved brug af en
slangebøsse. (Beretnings)manden sagde: Derefter kastede en mand i
hans tilstedeværelse med sten. Så sagde han til ham: “Jeg beretter en

294

hadith om Allahs Sendebud (saaws) til dig, og så kaster du! Ved Allah,
jeg vil aldrig tale med dig”. Og som eksempel på det andet er der
beretningen af Ahmad via ’Abdullah bin Yasar, med en beretningskæde,
om hvilken al-Haithami sagde, at dens (beretnings)mænd er pålidelige,
hvori han sagde, at ’Amru bin Harith sagde til Ali: Hvad siger du til at
gå til begravelsesmarch, skal det være foran eller bag den? Ali (ra) sagde:
Fortrinet ved at gå bag den i forhold til at gå foran den, er som fortrinet
ved (at bede) den obligatoriske salah i fællesskab i forhold til at bede
den alene. Da sagde ’Amru: Jeg så Abu Bakr og ’Umar gå foran
begravelsesmarchen. Så sagde Ali: De ønskede blot ikke at volde folk
besvær, (det vil sige, for at folk ikke skulle tro, at det ikke er tilladt at gå
foran den).
• Den gode lytning til den høflige spørger. Følgende blev berettet af
Abu Na’im og Ibn Hibban i (sit værk) ’Rawdat al-Uqala’, hvori der står:
… Mu’adh bin Sa’d al-A’war fortalte os ved at sige: “Jeg sad hos Ata’
bin Abi Rabah, hvor en mand berettede en hadith. En anden mand fra
forsamlingen modsagde ham i forbindelse med hans hadith, hvorfor han
(dvs. Ata’) blev vred og sagde: Hvad er det for nogle
karakteregenskaber? Jeg lytter til hadith’en fra en mand, hvor jeg har
mere viden om den, men lader over for ham som om, at jeg ikke kender
noget til den”.
• Ikke at tale med den, der ikke lytter. Al-Bukhari autoriserede via
Jarir (ra), at Profeten (saaws), under afskedspilgrimsfærden, sagde til
ham:
.«... ﺱ
َ ﺖ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ْ ﺼ
ِ »ﺍ ْﺳَﺘ ْﻨ
“Bed folk om at lytte …”. Derudover nævnte al-Khatib i (sit værk) ’alFaqih wal Mutafaqqih’ at Abu ’Amru bin al-Ala’ sagde: Det hører ikke
med til etikken, at du besvarer den, der ikke spørger dig, eller at du
spørger den, der ikke svarer dig, eller at du taler til den, der ikke lytter til
dig.
• At undgå udledning fra de principper, som medfører løsrivelsen fra
shari’ah-lovene, såsom den qa’ida (dvs. shari’ah-princip), der lyder som
følger: ’Det specifikke behov har status som den specifikke
nødvendighed’, og princippet om ’Lempelsen’ ifald det anvendes
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fuldstændigt og ikke bliver betinget. Blandt eksemplerne på dette er der
optagelsen af riba-lån for køb af boliger, salget af svinekød i et slagteri
som ejes af en kristen person, at tage med de vantros hær til kamp mod
muslimerne, at den muslimske kvinde går ud uden tørklæde i et land,
som hun kan forlade til et andet land, hvori der ikke er tvang, at arbejde
som dommer, der dømmer med andet end Allahs lovgivning og
lignende.
• At undgå påtagethed i forbindelse med viden: Det blev berettet via
’Umar, som sagde
.«... ﻒ
ِ »ُﻧﻬﹺﻴﻨَﺎ َﻋ ْﻦ ﺍﻟﱠﺘ ﹶﻜ ﱡﻠ
“Vi blev forbudt påtagethed”. Al-Bukhari. Følgende beretning, som
der er enighed om, blev berettet via Masruq, som sagde: Vi kom ind til
’Abdullah bin Mas’ud (ra), som sagde:
ُ ﹶﻓﹺﺈ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ ﹺﻢ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳﻘﹸﻮ ﹶﻝ ِﻟﻤَﺎ ﻟﹶﺎ َﻳ ْﻌ ﹶﻠﻢ،ُ َﻭ َﻣ ْﻦ ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ْﻌ ﹶﻠ ْﻢ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢ،ﺱ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻠ َﻢ َﺷ ْﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓ ﹾﻠَﻴ ﹸﻘ ﹾﻞ ﹺﺑ ِﻪ
ُ »ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﻟﻨﱠﺎ

 ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸﻜﹸ ْﻢ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺟ ﹴﺮ َﻭ َﻣﺎ ﹶﺃﻧَﺎ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ ِﻟَﻨﹺﺒﱢﻴ ِﻪ َﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳﱠﻠ َﻢ،ُﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ ﹶﺃ ْﻋ ﹶﻠﻢ
.« ﴾

ﲔ
َ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤَُﺘ ﹶﻜﱢﻠ ِﻔ

“O folk, lad den, der har viden om noget, udtale sig herom. Og
lad den, der ikke har viden, sige: Allah ved bedst, da det hører
med til viden, at man siger om det, man ikke ved: Allah ved
bedst. Allah, den Ophøjede, sagde til Sin Profet (saaws):

﴾ﲔ
َ ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻣَﺎ ﹶﺃ ْﺳﹶﺄﻟﹸﻜﹸ ْﻢ َﻋﹶﻠْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ْﺟ ﹴﺮ َﻭﻣَﺎ ﹶﺃﻧَﺎ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟﻤَُﺘ ﹶﻜﱢﻠ ِﻔ
“Sig: Jeg beder jer ikke om nogen belønning herfor, og jeg er ikke en af dem, der er
påtagne” (OQM. Saad 38: 86)
• At undgå argumentation med tåberne. Det blev berettet via Jabir
(ra), som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
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ﻚ
َ  ﹶﻓ َﻤ ْﻦ ﹶﻓ َﻌ ﹶﻞ ﹶﺫِﻟ،ﺲ
َ ﺨﱠﻴﺮُﻭﺍ ﹺﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟ َﻤﺠَﺎِﻟ
َ  َﻭﻟﹶﺎ َﺗ،ﺴ ﹶﻔﻬَﺎ َﺀ
 َﻭﻟﹶﺎ ِﻟُﺘﻤَﺎﺭُﻭﺍ ﹺﺑ ِﻪ ﺍﻟ ﱡ،»ﻟﹶﺎ َﺗ َﻌ ﱠﻠﻤُﻮﺍ ﺍﹾﻟ ِﻌ ﹾﻠ َﻢ ِﻟُﺘﺒَﺎﻫُﻮﺍ ﹺﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟ ُﻌ ﹶﻠﻤَﺎ َﺀ
.«ﻓﹶﺎﻟﻨﱠﺎ ُﺭ ﺍﻟﻨﱠﺎ ُﺭ
“Lad være med at lære viden for at imponere de lærde, og heller
ikke for at strides med tåberne, eller for at komme til de fine
forsamlinger. Og den, der gør dette, så er det ilden, ilden”. Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling), al-Hakim i sin ’Sahih’ (hadithsamling), og han karakteriserede den som sahih, hvor al-Dhahabi
udtrykte enighed med ham heri, og af Ibn Majah, al-Baihaqi samt Ibn
’Abdel-Barr i (sit værk) ’Jam’i Bayan al-’Ilm wa Fadlihi’.
• At undgå riya’ (vigten), tasmi’ (at lade andre høre om sine gerninger),
indbildskhed samt hovmod, som alle er blevet omtalt tidligere.
• At tale til folk på niveau med deres forstand. Det blev berettet via
Ali (ra), som sagde: “Tal til folk med det, de ved; ønsker I, at Allah
og Hans Sendebud bliver benægtet?”. Al-Bukhari. Ibn Hajar sagde i
(sit værk) ’al-Fath’: “med det, de ved” vil sige: det de forstår. Det blev
også berettet via Ibn Mas’ud (ra), som sagde: “Hvad du end fortæller
et folk, som deres forstand ikke rækker til, vil det helt bestemt
(forårsage) en fitna (dvs. afvigelse) for nogle af dem”. Muslim.
Ordet “hvad”, som er nævnt i overleveringen har den samme funktion
som ordet “ikke”. Ligeledes sagde Ibn ‘Abbas: “Vær gudbenådede,
overbærende og fiqh-kyndige. Og det siges, at rabbani (dvs. den
gudbenådede) er den, der uddanner folk med videns simple spørgsmål
før dens store spørgsmål”. Al-Bukhari.

B) Fra oplægsetikken
• Forkortelse af talen, om fredagen i særdeleshed, grundet hadith’en
hos Muslim via ’Ammar, som sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud (saaws)
sige:
 َﻭﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟَﺒﻴَﺎ ِﻥ،ﺼﺮُﻭﺍ ﺍﹾﻟﺨُ ﹾﻄَﺒ ﹶﺔ
ُ  ﻭَﺍ ﹾﻗ،ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
 ﹶﻓﹶﺄﻃِﻴﻠﹸﻮﺍ ﺍﻟ ﱠ. َﻣِﺌﱠﻨﺔﹲ ِﻣ ْﻦ ِﻓ ﹾﻘ ﹺﻬ ِﻪ،ﺼ َﺮ ﺧُ ﹾﻄَﺒِﺘ ِﻪ
َ  َﻭ ِﻗ،ﺻﻠﹶﺎ ِﺓ ﺍﻟ ﱠﺮﺟُ ﹺﻞ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﻃﹸﻮ ﹶﻝ
.«ﺤﺮًﺍ
ْ ِﺳ
“En mands lange salah og korte khutba (dvs. tale) er et tegn på
hans fiqh(kyndighed). Forlæng derfor salah, og forkort
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khutba’en; sandelig, noget af veltalenhed er magi”. Og hadith’en via
Jabir bin Samura, som sagde:
.«ﺼﺪًﺍ
ْ  َﻭﺧُ ﹾﻄَﺒﺘُﻪُ ﹶﻗ،ﺼﺪًﺍ
ْ ﺻﻠﹶﺎُﺗ ُﻪ ﹶﻗ
َ ﺖ
ْ  ﹶﻓﻜﹶﺎَﻧ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ
َ ﺻﻠﱢﻲ َﻣ َﻊ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ ﺖ ﹸﺃ
ُ » ﹸﻛ ْﻨ
“Jeg plejede at bede sammen med Allahs Sendebud (saaws), hvor
hans salah var mådeholden, og hans khutba mådeholden”.
Berettet af Muslim. Ligeledes hadit’en af al-Hakam bin Hazn al-Kulafi,
som sagde:
ﺤ ِﻤ َﺪ ﺍﻟ ﱠﻠ َﻪ
َ  ﹶﻓ،ﺱ
 ﹶﺃ ْﻭ ﹶﻗ ْﻮ ﹴ، ﹶﻓﻘﹶﺎ َﻡ ُﻣَﺘ َﻮ ﱢﻛﺌﹰﺎ َﻋﻠﹶﻰ َﻋﺼًﺎ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﺍﹾﻟﺠُﻤُ َﻌ ﹶﺔ
َ ﺕ َﻣ َﻊ َﺭﺳُﻮ ﹺﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
ُ » َﺷ ﹺﻬ ْﺪ
.« ﺕ
ٍ ﺕ ﻣُﺒَﺎ َﺭﻛﹶﺎ
ٍ ﺕ ﹶﻃﱢﻴﺒَﺎ
ٍ ﺕ َﺧﻔِﻴﻔﹶﺎ
ٍ َﻭﹶﺃﹾﺛﻨَﻰ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ ﹶﻛ ِﻠﻤَﺎ
“Jeg bevidnede fredagen med Allahs Sendebud (saaws), hvor han
stod og lænede sig op ad en stok eller en bue, så takkede han
Allah og lovpriste Ham med få, udmærkede og velsignede ord”.
Ibn Khuzaima i sin ’Sahih’ (hadith-samling), Ahmad og Abu Dawud, og
Ibn Hajar sagde: Dens beretningskæde er hasan. Der er også hadith’en
via ’Abdullah bin Abi Awfa, som sagde:
 َﻭﻟﹶﺎ،ﺼﺮُ ﺍﹾﻟﺨُ ﹾﻄَﺒ ﹶﺔ
ِ  َﻭﻳُ ﹾﻘ،ﺼﻠﹶﺎ ﹶﺓ
 َﻭُﻳﻄِﻴ ﹸﻞ ﺍﻟ ﱠ، َﻭﻳُ ِﻘ ﱡﻞ ﺍﻟ ﱠﻠ ْﻐ َﻮ،ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ِﻪ َﻭ َﺳ ﱠﻠ َﻢ ﻳُ ﹾﻜِﺜﺮُ ﺍﻟ ﱢﺬ ﹾﻛ َﺮ
َ ﷲ
ِ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ َﺭ ُﺳﻮ ﹸﻝ ﺍ
.«ﺨﻠﹸ َﻮ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺣَﺎ َﺟِﺘ ﹺﻬ ْﻢ
ْ  َﺣﺘﱠﻰ َﻳ،ﺸ َﻲ َﻣ َﻊ ﺍﹾﻟ َﻌ ْﺒ ِﺪ َﻭﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ َﻣ ﹶﻠ ِﺔ
ِ ﺴَﺘ ْﻨ ِﻜﻒُ ﹶﺃ ﹾﻥ َﻳ ْﻤ
ْ َﻳ
“Allahs Sendebud (saaws) plejede at foretage megen zikr og
minimere meningsløs tale, at forlænge salah, at forkorte khutba,
og ikke holde sig tilbage fra at gå med slaven eller enken indtil
han ordnede deres ærinde”. Berettet af al-Hakim, som sagde: Den er
sahih ifølge de to Sheikers (dvs. al-Bukhari og Muslim) betingelser. Ibn
Hibban i sin ’Sahih’ (hadith-samling), al-’Iraqi karakteriserede den som
sahih, og hadith’en er blevet autoriseret af al-Tabarani via Abu Imama i
stil med hadith’en af Ibn Abu Awfa, hvor al-Haithami sagde: Dens
beretningskæde er hasan.
Mådehold i salah og khutba, som det blev forklaret i de øvrige ahadith,
er, at gøre salah længere end khutba. Dette er fordi ifølge hadith’en via
Ibn Abu Awfa så plejede Allahs Sendebud (saaws) at forlænge salah og
forkorte khutba, og i hadith’en via ’Ammar står der, at vi blev befalet at
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forlænge salah og forkorte khutba. Følgelig var hans (saaws) salah om
fredagen længere end hans khutba. Hvis vi kan kende længden af hans
(saaws) salah, vil vi være i stand til at vurdere khutba’en, da den er kortere
end salah. Om salah, dvs. fredags-salah, blev det berettet via Abu
Huraira, at han (saaws) plejede at recitere Qur’an-kapitlerne ’al-Jumua’
og ’al-Munafiqoun’. I hadith’en via al-Nu’man bin Bashir står der at han
(saaws) plejede at recitere: “Lovpris din Herres navn, den Højeste”
(Qur’an-kapitlet al-A’la), og “Er mon underretningen om den
altovervældende (ulykke) kommet til dig?” (Qur’an-kapitlet ’alGhashiya’). Ifølge hadith’en via Ibn ‘Abbas var det Qur’an-kapitlerne ’alJumua’ og ’al-Munafiqoun’. Disse tre ahadith blev berettet af Muslim. I
kraft heraf kan man vurdere hans (saaws) længste fredags-salah ud fra
tidsrummet, hvori han (saaws) reciterede Qur’an-kapitlerne ’Al-Jumua’
og ’al-Munafiqoun’. I tillæg hertil er der recitationen af Qur’an-kapitlet
’al-Fatiha’ to gange, to ruku’ (dvs. bukketilstand), fire sujud (dvs. knælen
med panden på gulvet), at sidde for tashahhud (dvs. at sidde for
recitation af trosbekendelsen), samt den ibrahimitiske bøn. Denne er den
længste fredags-salah. Den kortere heraf er den, hvori han (saaws)
plejede at recitere: “Lovpris din Herres navn, den Højeste” (OQM.
Qur’an-kapitlet al-A’la), og “Er mon underretningen om den
altovervældende (ulykke) kommet til dig?” (OQM. Qur’an-kapitlet
al-Ghashiya), med de førnævnte tilføjelser. På grundlag heraf, og med
betragtning af, at Sendebudets (saaws) salah var længere end hans
(saaws) khutba, vil en khatib (dvs. taler) kunne have kendskab til Sunnah i
forbindelse med længden af sin khutba.
• Anvendelsen af oratorisk talestil ved minbar (talerstolen i moskéen),
og ikke undervisnings-, foredrags-, artikel-, novelle- eller digtstilen. For
at have kendskab til talestilen samt kunne skelne mellem denne og
andre stilarter, bør man referere til sprogværker, som omhandler dette
emne.
• Omhyggeligt at undgå sproglige fejl, da det er modbydeligt af taleren
at begå sproglige fejl under sin tale, og det er endnu mere modbydeligt
at begå sproglige fejl under Qur’an-recitationen ved minbar.

C) Fra argumentationsetikken
Argumentation (dvs. jadal) er at debattere, som i Hans (swt) tale:
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ﺸَﺘﻜِﻲ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ
ْ ﻚ ﻓِﻲ َﺯ ْﻭ ﹺﺟﻬَﺎ َﻭَﺗ
َ ﴿ ﹶﻗ ْﺪ َﺳ ِﻤ َﻊ ﺍﻟﱠﻠ ُﻪ ﹶﻗ ْﻮ ﹶﻝ ﺍﱠﻟﺘِﻲ ُﺗﺠَﺎ ِﺩﻟﹸ
﴾ ﺴ َﻤﻊُ َﺗﺤَﺎ ُﻭ َﺭ ﹸﻛﻤَﺎ
ْ ﻭَﺍﻟﻠﱠﻪُ َﻳ
“Allah har visselig hørt hendes tale, som argumenterede med dig angående hendes
ægtefælle og beklagede sig til Allah. Og Allah har hørt jeres debat, thi Allah er
Althørende, Altseende” (OQM. Al-Mujadalah 58: 1)
Her kaldte Allah (swt) argumentation for debat. Dens definition:
Fremsættelsen af argumenterne fra de to respektive uenige parters side,
eller det, de tror, er argumenter. Formålet hermed er at støtte sin egen
mening eller sin egen retning, samt at falsificere sin modparts argument
og føre ham til det, man mener, er korrekt eller sandt.
En del af argumentation er ifølge Shari’ah påkrævet for realiseringen
af sandheden og dementeringen af falskheden. Beviset herpå er Hans
(swt) tale:

﴾ ُﺴﻦ
َ ﺴَﻨ ِﺔ َﻭﺟَﺎ ِﺩﹾﻟ ُﻬ ْﻢ ﺑﹺﺎﱠﻟﺘِﻲ ِﻫ َﻲ ﹶﺃ ْﺣ
َﺤ
َ ﺤ ﹾﻜ َﻤ ِﺔ ﻭَﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ ِﻋ ﹶﻈ ِﺔ ﺍﹾﻟ
ِ ﻚ ﺑﹺﺎﹾﻟ
َ ﻉ ﹺﺇﻟﹶﻰ َﺳﺒﹺﻴ ﹺﻞ َﺭﱢﺑ
ُ ﴿ ﺍ ْﺩ
“Kald til din Herres vej med visdom og god formaning, og argumentere med dem på
bedste vis” (OQM. Al-Nahl 16: 125)
Og Hans (swt) tale:

﴾ ﴿ ﹸﻗ ﹾﻞ ﻫَﺎﺗُﻮﺍ ُﺑ ْﺮﻫَﺎَﻧ ﹸﻜ ْﻢ ﹺﺇ ﹾﻥ ﻛﹸﻨُﺘ ْﻢ ﺻَﺎ ِﺩﻗِﲔ
“Sig: Bring jeres bevis, hvis I er sandfærdige” (OQM. Al-Baqarah 2: 111)
Desuden argumenterede Allahs Sendebud (saaws) med Mekka’s
polyteister, Najrans kristne, og Medina’s jøder. Da’wah-bæren inviterer
til godheden, påbyder ma’ruf, forbyder munkar og brydes med de
misvisende tanker. Hvor end argumentation er nødvendig som stil, i
forbindelse med en forpligtelse (dvs. wajib) blandt disse aktiviteter,
bliver argumentation forpligtende ifølge princippet: “Det, som en wajib
ikke kan fuldføres foruden, er wajib”.
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Og en del af argumentation er ifølge Shari’ah dadelværdig, hvorved
den bliver kufr, såsom argumentation imod Allah og Hans tegn:

﴾ ﴿ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻳُﺠَﺎ ِﺩﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭﻫُ َﻮ َﺷﺪِﻳ ُﺪ ﺍﹾﻟ ِﻤﺤَﺎ ﹺﻝ
“Alligevel argumenterer de imod Allah, når Han er streng til at straffe”
(OQM. Al-Ra’d 13: 13)

﴾ ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹺﺇﻻﱠ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﹶﻛ ﹶﻔﺮُﻭﺍ
ِ ﴿ ﻣَﺎ ُﻳﺠَﺎ ِﺩﻝﹸ ﻓِﻲ ﺁﻳَﺎ
“Kun de vantro argumenterer imod Allahs tegn” (OQM. Ghafer 40: 4)

ﺕ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﹺﺑ َﻐْﻴ ﹺﺮ ُﺳ ﹾﻠﻄﹶﺎ ٍﻥ ﹶﺃﺗَﺎ ُﻫ ْﻢ
ِ ﴿ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُﺠَﺎ ِﺩﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺁﻳَﺎ
﴾ ﹶﻛﺒُ َﺮ َﻣ ﹾﻘﺘًﺎ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ َﻭ ِﻋْﻨ َﺪ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ
“Dem, som argumenterer imod Allahs tegn uden nogen autoritet, der er kommet til
dem. Særligt afskyelige (er de) i Allahs og de troendes øjne”
(OQM. Ghafer 40: 35)

﴾ﺺ
﴿ َﻭَﻳ ْﻌﹶﻠ َﻢ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻳُﺠَﺎ ِﺩﻟﹸﻮ ﹶﻥ ﻓِﻲ ﺁﻳَﺎِﺗﻨَﺎ ﻣَﺎ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻣﺤِﻴ ﹴ
“Og så vil de, der argumenterer imod Vore tegn, vide, at de ikke vil undslippe”
(OQM. Al-Shura 42: 35)
Den, der begår kufr, er den benægtende og ikke den bekræftende, da
den benægtende argumenterer for at dementere sandheden, hvorimod
den bekræftende argumenterer for at realisere sandheden og lade
falskheden forsvinde:

﴾ ﺤ ﱠﻖ
َ ﴿ َﻭﺟَﺎ َﺩﻟﹸﻮﺍ ﺑﹺﺎﹾﻟﺒَﺎ ِﻃ ﹺﻞ ِﻟﻴُ ْﺪ ِﺣﻀُﻮﺍ ﹺﺑ ِﻪ ﺍﹾﻟ
“Og de argumenterede ved hjælp af falskheden for derved at gendrive sandheden”
(OQM. Ghafer 40: 5)

﴾ ﺼﻤُﻮ ﹶﻥ
ِ ﻚ ﹺﺇﻻﱠ َﺟ َﺪ ﹰﻻ َﺑ ﹾﻞ ُﻫ ْﻢ ﹶﻗ ْﻮ ٌﻡ َﺧ
َ ﺿ َﺮﺑُﻮ ُﻩ ﹶﻟ
َ ﴿ ﻣَﺎ
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“De nævner det kun for dig af argumentationslysten, de er visselig et stridslystent
folk” (OQM. Al-Zukhruf 43: 58)
Argumentationen om Qur’anen for at bevise, at den ikke er et mirakel,
eller at den ikke er fra Allah, er ligeledes kufr. Ahmad autoriserede
følgende via Abu Huraira med henvisning (dvs. marfu’) til Profeten
(saaws), hvori der står:
.«ٌ» ﹺﺟﺪَﺍﻝﹲ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﺮْﺁ ِﻥ ﹸﻛ ﹾﻔﺮ
“Argumentation imod Qur’anen er kufr”. Ibn Mufleh sagde: dens
beretningskæde er god, og den blev karakteriseret som sahih af Ahmad
Shaker. Argumentation kan ligeledes være makruh, såsom
argumentation imod sandheden efter dens fremkomst:

﴾ ﺕ َﻭ ُﻫ ْﻢ ﻳَﻨ ﹸﻈﺮُﻭ ﹶﻥ
ِ ﺤ ﱢﻖ َﺑ ْﻌ َﺪ ﻣَﺎ َﺗَﺒﱠﻴ َﻦ ﹶﻛﹶﺄﱠﻧﻤَﺎ ﻳُﺴَﺎﻗﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ َﻤ ْﻮ
َ ﻚ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ
َ ﴿ ﻳُﺠَﺎ ِﺩﻟﹸﻮَﻧ
“De argumenterer med dig imod sandheden, efter at det stod (dem) klart, at de så at
sige blev drevet i døden, medens de så til” (OQM. Al-Anfal 8: 6)
Det er enten sådan at argumentation foregår med et argument, dvs. et
bevis, eller antydningen af bevis. Argumentation uden disse to er blot
ballade og sammenblanding. Antydningen (dvs. shubha) blev defineret
således “det, hvorved holdningen er blevet forestillet i form af
virkeligheden, men som ikke forholder således”. Dette er Ibn ’Uqail’s
definition. Ibn Hazm definerede ballade som “manipulation med et
usandt argument gennem en eller flere falske præmisser, der leder til
usandheden, hvilket er ordkløveri”. Ibn ’Uqail sagde: “Den, der ønsker
at følge de lærdes metode, bør udtale sig ud fra et argument eller en
antydning, men hvad angår balladen, så er den blot sammenblanding fra
de argumentationslystne”. Følgelig kan man godt sige, at ballade er
argumentation uden bevis eller en antydning af bevis.
Følgende er nogle anbefalinger af muslimernes lærde vedrørende
argumentationsprincipper og etik, omformuleret med enkelte tilføjelser:
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• At placere frygt for Allah forrest, tilsigte at tilnærme sig Ham (swt),
samt søge efter Hans velbehag gennem efterlevelsen af Hans befaling.
• At have til hensigt at realisere sandheden og falsificere falskheden,
og ikke at besejre, underkue eller triumfere over modparten. Al-Shafi’i
sagde: “Jeg har aldrig nogensinde talt med nogen, uden at jeg ønskede,
at han blev retledt, vejledt og hjulpet, og at han havde Allahs
varetagelse og bevarelse over sig. Og jeg har aldrig nogensinde talt med
nogen, uden at det var ligegyldigt for mig, om Allah opklarede
sandheden gennem min eller hans tunge”. Ibn ’Uqail sagde: “Enhver
argumentation, hvor formålet ikke er at støtte sandheden, vil være en
ulykke for vedkommende”.
• At man ikke agter stolthed og søgning af prestige og nytte, eller strid
og riya’.
• At have en intention om rådgivning for Allahs skyld, for Islams
skyld og til sin modpart, fordi Islam består i råd.
• At starte med taknemmelighed til Allah og lovprisning af Ham, samt
at lave bøn og sende hilsen til Hans Sendebud (saaws).
• At bede Allah om at blive retledet til Hans velbehag.
• At have retskaffen argumentationsmanér, et fint udseende og en fin
facon, eftersom at det blev berettet af Ibn ‘Abbas, at Allahs Sendebud
(saaws) sagde:
.«ﺸﺮﹺﻳ َﻦ ُﺟ ْﺰﺀًﺍ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟﱡﻨُﺒ ﱠﻮ ِﺓ
ْ ﺴ ٍﺔ َﻭ ِﻋ
َ  ُﺟ ْﺰﺀٌ ِﻣ ْﻦ َﺧ ْﻤ، ﻭَﺍﻟِﺎ ﹾﻗِﺘﺼَﺎ َﺩ،ﺢ
َ ﺖ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ
َ ﺴ ْﻤ
 ﻭَﺍﻟ ﱠ،ﺢ
َ ﻱ ﺍﻟﺼﱠﺎِﻟ
َ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟ َﻬ ْﺪ
“Den retskafne manér, den fine fremtræden og mådeholdenheden
er en del af femogtyve dele af profetskabet”. Berettet af Ahmad og
Abu Dawud, og Ibn Hajar sagde i (sit værk) ’al-Fath’: Dens
beretningskæde er hasan. Følgende mawquf (dvs. afbrudt) beretning blev
berettet via Ibn Mas’ud, som sagde:
.«ﺾ ﺍﻟ َﻌ َﻤ ﹺﻞ
َ  َﺧ ْﻴﺮٌ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌ، ِﻓﻲ ﺁ ِﺧ ﹺﺮ ﺍﻟ ﱠﺰ َﻣﺎ ِﻥ،ﻱ
َ ﺴ َﻦ ﺍﹾﻟ َﻬ ْﺪ
ْ »ﹺﺇ ْﻋ ﹶﻠ ُﻤﻮﺍ ﹶﺃ ﱠﻥ ُﺣ
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“I skal vide, at den retskafne manér i de sidste tider, er bedre end
nogle handlinger”. Ibn Hajar sagde: Dens beretningskæde er sahih.
Ordet ’al-hady’, som er omtalt i hadith’en, betyder manéren, fremtræden
betyder udseendet og faconen, og mådeholdenhed betyder moderation.
• At være sammenfattende i sin tale således, at ens ord bliver
letfattelige, omfattende og velartikuleret, da for megen tale medfører
kedsomhed, og er derudover en sandsynlig årsag til at begå bommerter,
brister og fejl.
• At aftale et fundament med sin modpart, som begge parter refererer
til. Med hensyn til den vantro, så kan fundamentet kun være rationelt.
Men hvad muslimen angår, så kan fundamentet enten være rationelt
eller overleveringsmæssigt (dvs. naqli), hvor intellektet er referencen
inden for de rationelle spørgsmål, og overleveringen (dvs. naql) er
fundamentet inden for de shari’ah-mæssige spørgsmål grundet Allahs
(swt) tale:

﴾ ﴿ ﹶﻓﹺﺈ ﹾﻥ َﺗﻨَﺎ َﺯ ْﻋُﺘ ْﻢ ﻓِﻲ َﺷ ْﻲ ٍﺀ ﹶﻓ ُﺮﺩﱡﻭ ُﻩ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠ ِﻪ ﻭَﺍﻟ ﱠﺮﺳُﻮ ﹺﻝ
“Og hvis I strides om nogen ting, så henvis den til Allah og Sendebudet” (OQM.
Al-Nisa’ 4: 59)
Det vil sige til Qur’anen og Sunnah’en.
• Man bør ikke argumentere med den vantro om Shari’ahs grene, da
han ikke bærer iman på dens fundament. Man må derfor ikke
argumentere - eller have duel med ham om ægteskab med fire kvinder,
kvindens vidneudsagn, jizya (dvs. skat pålagt ikke-muslimske borgere),
arvereglerne, forbud mod khamr eller andet. I denne forbindelse bør
man begrænse sig til debat med ham omkring Islams fundamenter, hvis
beviser er rationelle. Det er fordi formålet med argumentationen er at
overføre ham fra falskheden til sandheden og fra vildfarelsen til
retledningen, hvilket ikke kan ske, undtagen gennem at overføre ham
fra kufr til iman. Ligeledes bør man ikke have duel med den kristne om
buddhismens eller jødedommens falskhed. At samtale med ham om
dette og lignende betragtes ikke som argumentation, da den kristne
hverken er buddhist eller jøde for at man således skulle overføre ham
fra disse religioner til sandheden. Tværtimod bør samtalen med ham
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vedrøre hans egen falske verdensanskuelse, for at overføre ham fra
denne til Islam. Af denne grund må det ikke siges, at vi debatterer om
det, vi er enige om, og undlader det, vi er uenige om, da vi er befalet at
argumentere med dem, og argumentationen kan kun finde sted om det,
vi er uenige om. Ifald den kristne eller kapitalisten er blevet enige med
muslimen om, at buddhismen, kommunismen eller socialismen er
rationelt modbydeligt, og talte sammen om dette, så vil denne samtale
ikke betegnes som debat eller argumentation. Dermed vil det ikke
frikende muslimen fra ansvar i forbindelse med forpligtelsen om at
debattere og argumentere med vedkommende, indtil han overfører ham
til Islam. Det må ligeledes ikke siges, at vi fører dialog med de vantro
om det, vi er enige om, og overlader det, vi er uenige om, til
Opstandelsesdagen, hvor Allah på det tidspunkt vil dømme med det,
Han vil og dermed afgøre sagen imellem os. Dette må ikke siges i den
forstand, at det gælder i stedet for argumentationen med dem, da vi er
beordret til argumentation med dem om det, vi er uenige om, og ifald vi
ikke gør det, er vi forsømmende. Det er korrekt, at dommen tilkommer
Allah i denne verden og i det hinsidige (dvs. al-Akhira), men det er ikke
tilladt for os at forveksle Allahs (swt) handlinger med det, Han (swt) har
pålagt os. Dette er den forsømmendes påskud, eller snarere den
forsømmendes ballade, som intet bevis eller antydning (af et bevis) har.
• At man ikke hæver sin stemme, men kun i det omfang, som er
nødvendigt for at lade de tilstedeværende høre, samt at man ikke skriger
i ansigtet på sin modpart. Det blev berettet, at en mand ved navn
Abdul-Samad fra Bani Hashim-stammen talte foran (kaliffen) alMa’mun og hævede stemmen, så sagde al-Ma’mun: “Hæv ikke din
stemme, o Abdul-Samad, korrektheden ligger i det rette, ikke det
kraftige”. Al-Khatib i (sit værk) ’al-Faqih wal Mutafaqqih’.
• At man ikke foragter sin modpart eller nedlader hans værd.
• At være tålmodig over for modpartens ballade, være overbærende
over for ham, og tilgive ham hans bommerter, med mindre han er en
tåbe. I så fald bør man hæve sig fra argumentation med vedkommende
og fra hans ballade.
• At undgå arrighed og irritation. Ibn Serin sagde: “Arrighed er et
udtryk for ignorance”, altså i forbindelse med argumentation. Hvad
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angår det, som al-Tabarani berettede via Ibn ‘Abbas om, at Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
.«ﳊ ﱠﺪ ﹸﺓ ِﺧَﻴﺎ ُﺭ ﹸﺃ ﱠﻣِﺘﻲ
ِ »َﺗ ْﻌَﺘ ﹺﺮﻱ ﺍ
“Arrighed vil ramme de bedste i min nation”, så indeholder
beretningskæden en ved navn Salam bin Muslim al-Tawil, som er
forkastet (dvs. matruk). Ligeledes er det med beretningen fra al-Tabarani
via Ali bin Abi Talib, som sagde: Allahs Sendebud (saaws) sagde:
.«ﻀُﺒﻮﺍ َﺭ َﺟ ُﻌﻮﺍ
ِ » ِﺧَﻴﺎ ُﺭ ﹸﺃ ﱠﻣِﺘﻲ ﹶﺃ ِﺣ ﱠﺪﺍ ُﺅ ُﻫ ْﻢ ﺍﻟ ِﺬﻳ َﻦ ﹺﺇ ﹶﺫﺍ ﹶﻏ
“De bedste i min nation er de arrige iblandt dem, der når de
bliver vrede, vender tilbage (til ro)”, da beretningskæden indeholder
en ved navn Nu’aim bin Salim bin Qunbur, og han er løgner.
• Hvis man argumenterer med en, der har mere viden end sig selv,
bør man ikke sige: “Du tager fejl, eller “Hvad du sagde, er forkert”.
Man bør derimod sige: “Hvad vil du sige, hvis en siger – eller
indvender med at sige det og det”, eller at man indvender i
vejledningssøgende udtryksform, som eksempelvis at sige: “Er det ikke
korrekt at sige det og det”.
• At spekulere over og forstå det, som modparten kommer med for at
kunne svare tilbage og ikke at forhaste sig med at tale, inden modparten
afslutter sin tale. Det blev berettet via Ibn Wahb, som sagde: Jeg hørte
Malik sige: “Der er intet godt i at svare før forståelse, og det hører ikke
med til etikken at afbryde sin modparts tale”. Hvorimod, ifald
modparten var stridslysten, pågående, snaksalig og deklamerende, så
bør han i princippet ikke argumentere med ham, hvis han er bekendt
med disse egenskaber hos vedkommende. Og hvis han opdagede dette
hos ham under duellen, må han rådgive ham, og ifald modparten ikke
holder op, bør han afbryde samtalen med ham.
• At rette sit ansigt mod sin modpart, og ikke vende sig mod de
tilstedeværende som udtryk for foragt over for sin duellant, hvad enten
disse er uenige eller enige med ham. Ifald modparten gør dette, må han
rådgive ham, og hvis han ikke holder op, bør han afbryde duellen.
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• At man ikke duellerer med en genstridig indbildsk person, da den
indbildske person ikke godtager et udsagn fra nogen som helst.
• At man ikke duellerer ved forsamlinger, som man frygter
repressalier på grund af, såsom dueller på satellit-tv eller offentlige
forsamlinger, med mindre man er tryg ved sin Deen (dvs. Islam), og ikke
frygter nogens bebrejdelse i forbindelse med Allahs befaling, og er
beredt til at tåle konsekvensen af det, man siger, i form af fængsling
eller endda drab. Man må ligeledes ikke duellere ved en forsamling hos
en emir eller magthaver, som man frygter mod sig selv, da man hellere
må tie ifald man ikke havde fæstnet sin psyke til at være sammen med
Hamza, fordi man i så fald vil nedværdige Deen og viden. I sådanne
tilfælde bør man erindre standpunkterne taget af Ahmad og Malik
blandt forgængerne, og blandt de nutidige er det standpunktet taget af
dem, der duellerede med Qadhafi, da han benægtede Sunnah.
• At man ikke duellerer med en, man hader, hvad enten hadet
kommer fra ens side eller fra modpartens.
• At man ikke med hensigt sidder højere end sin modpart i
forsamlingen.
• At man ikke udstrækker sin tale, især inden for de spørgsmål, som
modparten kender til. Man bør derimod tilsigte sagens kerne, dvs.
duellens emne, gennem et kortfattet udtryk, der ikke forringer det
ønskede.
• At man ikke duellerer med en, der undervurderer viden og dens
indehavere, eller under tilstedeværelse af tåber, der forklejner duellen og
duellanterne. Malik sagde: “Det er en ydmygelse og nedværdigelse af
viden at man udtaler sig med viden over for den, der ikke adlyder ham”.
• At man ikke forsmå accepten af sandheden, hvis den træder frem
via sin modparts tunge, da tilbagevenden til sandheden er bedre end at
fortsætte med falskheden, og desuden for at man må være blandt dem,
der lytter til talen og så følger det bedste heri.
• At man ikke fordrejer svaret, såsom at besvare med et svar, der ikke
stemmer overens med spørgsmålet som fx:
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Spørgsmål: Er Saudi Arabien en islamisk stat?
Svar: Retsvæsenet i den er islamisk.
Dette vil være en fordrejning. Han skulle have sagt: Ja, eller nej, eller jeg
ved det ikke, da hvert af de tre svar er overensstemmende med
spørgsmålet.
• At man ikke benægter en nødvendighed, hvormed man bliver
hovmodig, såsom at man benægter de vantros fjendskab mod
muslimerne, eller benægter at de etablerede regimer i muslimernes lande
er kufr-regimer, dvs. ikke styrer med Islam.
• At man ikke fremfører et generelt udsagn, hvorefter man
dementerer det, som eksempelvis ved i starten af sin tale at sige, at USA
er Islams og muslimernes fjende, hvorefter man siger, at USA hjælper
palæstinenserne med etableringen af deres stat og selvbestemmelse,
fordi den elsker retfærdighed og frihed. Eller at man siger, at USA er
kommet til Irak for at befri det fra uretfærdighed og diktatur.

• At man ikke nægter at applicere sit argument på alle de spørgsmål,
der er konsistente med det, som fx at legalisere køb af boliger i Vesten
gennem riba på grundlag af, at “det specifikke behov har status som den
specifikke nødvendighed”, hvorefter man ikke legaliserer de øvrige
behov såsom mad, påklædning og ægteskab gennem riba, for hvis han
legaliserede det pga. behov, ville han dermed legalisere mange haram
spørgsmål. Hvis han ikke applicerer sit argument og sit princip på alle
behovene, har han modsagt sig selv.
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16. Salighed til de fremmede, som
retter op på, hvad mennesker har
fordærvet
Muslim berettede, at Abu Huraira (ra) sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.«»َﺑ َﺪﹶﺃ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎ ُﻡ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ َﻭ َﺳَﻴﻌُﻮ ُﺩ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ ﹶﻓﻄﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ ﹾﻠ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ِﺀ
“Islam begyndte som fremmed, og den vil vende tilbage som
fremmed, så salighed til de fremmede”.
De fremmede er de bortrejste iblandt stammerne. Det blev berettet af
al-Darimi, Ibn Majah, Ibn Abi Sheiba, al-Bazzar, Abu Ya’la samt af
Ahmad med en beretningskæde, hvis beretningsmænd er pålidelige, og
beretningens ordlyd er hans, at ’Abdullah bin Mas’ud (ra) sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
ﻉ ِﻣ ْﻦ
ُ  ﺍﻟﱡﻨﺰﱠﺍ: ﻗِﻴ ﹶﻞ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ُﺀ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،»ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎ َﻡ َﺑ َﺪﹶﺃ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ َﻭ َﺳَﻴﻌُﻮ ُﺩ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ ﹶﻛﻤَﺎ َﺑ َﺪﹶﺃ ﹶﻓﻄﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ ﹾﻠ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ِﺀ
.«ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒَﺎِﺋ ﹺﻞ
“Islam begyndte visselig som fremmed, og den vil vende tilbage
som fremmed, ganske som den begyndte, så salighed til de
fremmede. Da blev der sagt: Og hvem er de fremmede? Han
sagde: De bortrejste (dvs. nuzza’) iblandt stammerne”. I
sprogleksikonet ’Lisan al-Arab’ står der følgende: “Og nuzza’ (dvs. de
bortrejste) blandt stammerne er deres fremmede; de, som er i nabolag
med stammer, de ikke nedstammer fra. Den enkelte kaldes nazi’ (dvs.
bortrejst) og naze’ (dvs. fjernrejst)… er den, der er borte fra sin familie
og slægt, dvs. er fjern og fraværende”.
Følgende er nogle yndige egenskaber hos disse bortrejste fremmede,
og hvad der blev sagt om dem:

309

De retter op, når mennesker bliver fordærvet: Beviset herpå er
hadith’en, som er berettet via ’Amru bin ’Awf bin Zaid bin Mulaha alMuzani (ra), som sagde, at Allahs Sendebud (saaws) sagde:
ﺤﺠَﺎ ﹺﺯ َﻣ ْﻌ ِﻘ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﺄﹸ ْﺭ ﹺﻭﱠﻳ ِﺔ ِﻣ ْﻦ
ِ  َﻭﹶﻟَﻴ ْﻌ ِﻘ ﹶﻠ ﱠﻦ ﺍﻟﺪﱢﻳ ُﻦ ِﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ،ﺤ ﹺﺮ َﻫﺎ
ْ ُﺤﱠﻴﺔﹸ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺟ
َ ﺤﺠَﺎ ﹺﺯ ﹶﻛﻤَﺎ َﺗ ﹾﺄ ﹺﺭﺯُ ﺍﹾﻟ
ِ »ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ ﹶﻟَﻴ ﹾﺄ ﹺﺭﺯُ ﹺﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ
ﺱ ِﻣ ْﻦ َﺑ ْﻌﺪِﻱ
ُ ﺴ َﺪ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﺼ ِﻠﺤُﻮ ﹶﻥ ﻣَﺎ ﹶﺃ ﹾﻓ
ْ  ﹶﻓﻄﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ ﹾﻠ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ِﺀ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻳ، ﹺﺇ ﱠﻥ ﺍﻟﺪﱢﻳ َﻦ َﺑ َﺪﹶﺃ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ َﻭَﻳ ْﺮ ﹺﺟﻊُ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ.ﺠَﺒ ﹺﻞ
َ ﺱ ﺍﹾﻟ
َﺭﹾﺃ ﹺ
.«ِﻣ ْﻦ ُﺳﱠﻨﺘِﻲ
“Denne Deen (Islam) vil visselig krybe tilbage til Hijaz, ligesom
slangen kryber tilbage til sit hul, og denne Deen vil forskanse sig
i Hijaz, som geden forskanser sig på bjergets top. Denne Deen
begyndte visselig som fremmed, og vil komme tilbage som
fremmed, så salighed til de fremmede, som retter op på, hvad
mennesker efter mig har fordærvet af min Sunnah”. Abu ’Isa sagde:
Denne er en hasan hadith. Dermed er de fremmede ikke Sahaba, fordi de
fremmede kommer efter, at mennesker har fordærvet Muhammad
(saaws)’s levemåde, og Sahaba har ikke fordærvet denne, og den er
heller ikke blevet fordærvet i deres tid. Beviset herpå er også hadith’en,
som er berettet via Sahl bin Sa’d al-Sa’idi (ra), som sagde: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
 ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ:ﷲ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ُﺀ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ِ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،»َﺑﺪَﺃ ﺍﹾﻟﹺﺈ ْﺳﻠﹶﺎﻡَُ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ َﻭ َﺳَﻴﻌُﻮ ُﺩ ﹶﻏﺮﹺﻳﺒًﺎ ﹶﻛﻤَﺎ َﺑ َﺪﹶﺃ ﹶﻓﻄﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ ﹾﻠ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ِﺀ
.«ﺱ
ﺼ ِﻠﺤُﻮﻥ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﹶﻓﺴَﺎ ِﺩ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
ْ ُﻳ
“Islam begyndte som fremmed, og vil vende tilbage som
fremmed, ganske som den begyndte, så salighed til de fremmede.
Da sagde de: O Allahs Sendebud, hvem er de fremmede? Han
sagde: De, som retter op, når mennesker bliver fordærvet”. Dette
er beretningen af al-Tabarani i (sin hadith-samling) ’al-Kabir’. I alTabaranis hadith-samlinger ’al-Awsat’ og ’al-Saghir’ står der:
.«ﺱ
ُ ﺴ َﺪ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ ﺼ ِﻠﺤُﻮﻥ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﹶﻓ
ْ ُ»ﻳ
“De retter op, når mennesker bliver fordærvet”. Ordet “idha” (dvs.
“når”) anvendes for det, der kommer i fremtiden, og hadith’en
indeholder en indikation på, at fordærv vil finde sted efter Sahabas æra.
Al-Haithami sagde om denne hadith: Den er berettet af al-Tabarani i
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(sine) tre hadith-samlinger, og dens beretningsmænd har sahih-status, på
nær Bakr bin Salim, som er pålidelig.

De er få: Ahmad og al-Tabarani berettede via ’Abdullah bin ’Amru,
som sagde: Jeg var hos Allahs Sendebud (saaws) en dag, hvor imens
solen stod op, så sagde han:
ٌ ﻟﹶﺎ َﻭﹶﻟﻜﹸ ْﻢ َﺧ ْﻴﺮ:ﺤﻦُ ُﻫ ْﻢ ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ْ  َﻧ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﺃﺑُﻮ َﺑ ﹾﻜ ﹴﺮ،ﺲ
ﺸ ْﻤ ﹺ
»َﻳ ﹾﺄﺗِﻲ ﹶﻗ ْﻮﻡٌ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﻧُﻮ ُﺭ ُﻫ ْﻢ ﹶﻛﻨُﻮ ﹺﺭ ﺍﻟ ﱠ
 ﻃﹸﻮﺑَﻰ، ﻃﹸﻮﺑَﻰ ِﻟ ﹾﻠ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ِﺀ: ﹸﺛ ﱠﻢ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺽ
ﺸﺮُﻭ ﹶﻥ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻗﻄﹶﺎ ﹺﺭ ﺍﹾﻟﹶﺄ ْﺭ ﹺ
َﺤ
ْ ﹶﻛِﺜﲑٌ َﻭﹶﻟ ِﻜﱠﻨﻬُ ْﻢ ﺍﹾﻟ ﹸﻔ ﹶﻘﺮَﺍ ُﺀ ﻭَﺍﹾﻟﻤُﻬَﺎ ﹺﺟﺮُﻭ ﹶﻥ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ُﻳ
.«ﲑ َﻣ ْﻦ َﻳ ْﻌﺼِﻴ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜﺮُ ِﻣ ﱠﻤ ْﻦ ُﻳﻄِﻴ ُﻌ ُﻬ ْﻢ
ﺱ َﺳ ْﻮ ٍﺀ ﹶﻛِﺜ ﹴ
 ﻧَﺎﺱٌ ﺻَﺎِﻟﺤُﻮ ﹶﻥ ﹶﻗﻠِﻴﻞﹲ ﻓِﻲ ﻧَﺎ ﹺ: ﻗِﻴ ﹶﻞ َﻭ َﻣ ْﻦ ﺍﹾﻟ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ُﺀ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ِﻟ ﹾﻠ ُﻐ َﺮﺑَﺎ ِﺀ
“På Opstandelsesdagen vil der komme et folk, hvis lys er som
solen. Abu Bakr sagde: Er det os, o Allahs Sendebud? Han sagde:
Nej, I får meget belønning, men de er de fattige immigranter,
som samles fra jordens regioner. Derefter sagde han: Salighed til
de fremmede, salighed til de fremmede. Der blev sagt: Og hvem
er de fremmede? Han sagde: Få retskafne mennesker iblandt
mange dårlige mennesker. De, der er ulydige mod dem, er flere
end de, der adlyder dem”. Al-Haithami sagde: Beretningen har
beretningskæder
i
(hadith-samlingen)
’al-Kabir’,
hvor
beretningsmændene i den ene heraf har sahih-status. Her bør man være
opmærksom på, at fremmedhedens særtræk ikke er bedre end
særtrækket suhba (dvs. ledsagelse af Profeten), og følgelig er de
bortrejste fremmede ikke bedre end Sahaba, idet nogle Sahaba
udmærkede sig med specielle særtræk foruden ledsagelsens særtræk,
men alligevel har dette ikke gjort dem bedre end Abu Bakr. Ydermere
udmærkede ’Uwais al-Qarni sig med et specielt særtræk, hvilket ikke
gjorde ham bedre end Sahaba, og han er Tabi’e (dvs. en efterfølger af
Sahaba). Ligeledes er de bortrejste fremmede.

Folk af blandede mennesker: Følgende blev berettet via Ibn
’Umar (raa) og autoriseret af al-Hakim i (sit værk) ’al-Mustadrak’, hvor
han sagde: Den har en sahih beretningskæde, men de to (dvs. al-Bukhari
og Muslim) har ikke autoriseret den, og i den siger Ibn ’Umar: Allahs
Sendebud (saaws) sagde:
ﷲ َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
ِ ﺸ َﻬﺪَﺍ ُﺀ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ِﻟﻘﹸ ْﺮﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻋﺒَﺎﺩًﺍ ﹶﻟ ْﻴﺴُﻮﺍ ﹺﺑﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ َﺀ َﻭﻟﹶﺎ ُﺷ َﻬﺪَﺍ َﺀ َﻳ ْﻐﹺﺒﻄﹸﻬُ ْﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻟ ﱡ
 ﹶﻗ ْﻮﻡٌ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﻨَﺎ ِﺀ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ،ﺻ ﹾﻔﻬُ ْﻢ ﹶﻟﻨَﺎ َﻭ َﺣ ﱢﻠ ﹺﻬ ْﻢ ﹶﻟﻨَﺎ
ِ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ:ﺠﺜﹶﺎ ﹶﺃ ْﻋﺮَﺍﹺﺑ ﱞﻲ َﻋﻠﹶﻰ ﺭُ ﹾﻛَﺒَﺘ ْﻴ ِﻪ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
َ  ﹶﻓ،ُﺴ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻨﻪ
ِ ﺠ ِﻠ
ْ َﻭ َﻣ
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،ﻀﻊُ ﺍﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ َﻣﻨَﺎﹺﺑ َﺮ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮ ﹴﺭ
َ  َﻳ،ِﷲ َﻭَﺗﺤَﺎﺑﱡﻮﺍ ﻓِﻴﻪ
ِ  َﺗﺼَﺎ َﺩﻗﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍ،ﻉ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒَﺎِﺋ ﹺﻞ
ﺱ ِﻣ ْﻦ ُﻧﺰﱠﺍ ﹺ
ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
.«ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶﻥ
ْ  ُﻫ ْﻢ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺎ ُﺀ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﻟﹶﺎ َﺧ ْﻮﻑٌ َﻋ ﹶﻠ ْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭﻟﹶﺎ ُﻫ ْﻢ َﻳ،ﺱ َﻭﻟﹶﺎ َﻳﺨَﺎ ﹸﻓﻮ ﹶﻥ
ُ ﻑ ﺍﻟﻨﱠﺎ
ُ َﻳﺨَﺎ
“Allah har nogle tjenere, der hverken er profeter eller martyrer.
Profeterne og martyrerne vil på Opstandelsesdagen beundre dem
for deres nærhed til Allah, den Ophøjede, og for deres rang hos
Ham. Da bøjede en beduin sine ben og sad på knæene og sagde:
O Allahs Sendebud, beskriv dem for os, tydeliggør dem for os.
Han sagde: Et folk af blandede mennesker (dvs. afna’) fra de
bortrejste iblandt stammerne. De sluttede venskab for Allahs
skyld og elskede hinanden for Hans skyld. Allah, den Stærke, den
Almægtige, vil på Opstandelsesdagen lægge tribuner af lys til
dem. Mennesker vil frygte, men de vil ikke frygte. De er Allah,
den Stærke, den Almægtiges awliya’, som ingen frygt skal komme
over, og de skal ikke sørge”. I sprogleksikonet ’Lisan al-’Arab’ står
der: “Afna’ vil sige blandede, den enkelte fenw”. Denne karakteristik
forefindes også i hadith’en, som er berettet af Ahmad via Abu Malik alAsh’ari med følgende ordlyd:
.«ﻉ ﺍﹾﻟ ﹶﻘﺒَﺎِﺋ ﹺﻞ
ﺱ َﻭَﻧﻮَﺍ ﹺﺯ ﹺ
» ُﻫ ْﻢ ﻧَﺎﺱٌ ِﻣ ْﻦ ﹶﺃ ﹾﻓﻨَﺎ ِﺀ ﺍﻟﻨﱠﺎ ﹺ
“De er folk fra blandede mennesker og de bortrejste iblandt
stammerne”. Ifølge beretningen hos al-Tabarani i (sin hadith-samling)
’al-Kabir’ står der:
.«» ِﻣ ْﻦ ُﺑ ﹾﻠ َﺪﺍ ٍﻥ َﺷﱠﺘﻰ
“Fra adskillige lande”.

De elsker hinanden for Allahs barmhjertighed: Det vil sige pga.
Muhammad (saaws)’s Shari’ah, hvilket vil sige, at det, der binder dem
sammen, er ideologien Islam, intet andet. Der er intet andet bånd, som
binder dem sammen, hverken familie- eller slægtskabsbånd,
interessebånd eller verdslig nytte. Abu Dawud autoriserede følgende
med en beretningskæde, hvis beretningsmænd er pålidelige, via ’Umar
bin al-Khattab, som sagde: Profeten (saaws) sagde:
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ﺸ َﻬﺪَﺍ ُﺀ َﻳ ْﻮ َﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ ﹺﺑ َﻤﻜﹶﺎﹺﻧ ﹺﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ
»ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻣ ْﻦ ِﻋﺒَﺎ ِﺩ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹶﻟﺄﹸﻧَﺎﺳًﺎ ﻣَﺎ ُﻫ ْﻢ ﹺﺑﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ َﺀ َﻭﻟﹶﺎ ُﺷ َﻬﺪَﺍ َﺀ َﻳ ْﻐﹺﺒﻄﹸﻬُ ْﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻟ ﱡ
ﺡ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻋﻠﹶﻰ ﹶﻏ ْﻴ ﹺﺮ ﹶﺃ ْﺭﺣَﺎ ﹴﻡ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ َﻭﻟﹶﺎ
 ُﻫ ْﻢ ﹶﻗ ْﻮﻡٌ َﺗﺤَﺎﱡﺑﻮﺍ ﹺﺑﺮُﻭ ﹺ:ﺨﹺﺒ ُﺮﻧَﺎ َﻣ ْﻦ ُﻫ ْﻢ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ْ  ﻳَﺎ َﺭﺳُﻮ ﹶﻝ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ُﺗ: ﻗﹶﺎﻟﹸﻮﺍ،َﺗﻌَﺎﻟﹶﻰ
ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﺫﹶﺍ
ْ  َﻭﻟﹶﺎ َﻳ،ﺱ
ُ ﻑ ﺍﻟﻨﱠﺎ
َ  ﻟﹶﺎ َﻳﺨَﺎﻓﹸﻮ ﹶﻥ ﹺﺇﺫﹶﺍ ﺧَﺎ، ﹶﻓﻮَﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﹺﺇ ﱠﻥ ُﻭﺟُﻮ َﻫ ُﻬ ْﻢ ﹶﻟﻨُﻮﺭٌ َﻭﹺﺇﱠﻧﻬُ ْﻢ َﻋﻠﹶﻰ ﻧُﻮ ﹴﺭ،ﹶﺃ ْﻣﻮَﺍ ﹴﻝ َﻳَﺘﻌَﺎ ﹶﻃ ْﻮَﻧﻬَﺎ
. « (ﻥ
ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶ
ْ ُﻫ ْﻢ َﻳ

ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ
ٌ ﷲ ﹶﻻ َﺧ ْﻮ
ِ  )ﹶﺃﻵ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺂ َﺀ ﺍ: َﻭ ﹶﻗ َﺮﹶﺃ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﻟﹾﺂَﻳ ﹶﺔ،ﺱ
ُ َﺣ ﹺﺰ ﹶﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎ

“Blandt Allahs tjenere er der folk, der hverken er profeter eller
martyrer; profeterne og martyrerne vil beundre dem for deres
status hos Allah, den Stærke, den Almægtige. De sagde: O Allahs
Sendebud, vil du ikke fortælle os, hvem de er? Han sagde: Et folk,
som elskede hinanden for Allahs barmhjertighed uden at have
noget slægtskab imellem sig og ingen ejendom de indbyrdes
handlede med. Ved Allah, deres ansigter er lys, og de befinder sig
på (tribuner af) lys. De frygter ikke, når menneskene frygter, og ej
heller sørger de, når menneskene sørger. Derpå reciterede han
dette Qur’an-vers:

﴾ ﺤ َﺰﻧُﻮ ﹶﻥ
ْ ﻑ َﻋﹶﻠْﻴ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ ﹶﻻ ُﻫ ْﻢ َﻳ
ٌ ﷲ ﹶﻻ َﺧ ْﻮ
ِ ﴿ ﺃﹶﻵ ﹺﺇﻥﱠ ﹶﺃ ْﻭِﻟﻴَﺂ َﺀ ﺍ
“Over Allahs awliya’ skal der sandelig ikke komme frygt, og de skal ikke sørge”
(OQM. Junus 10: 62)
Denne karakteristik forekom ligeledes hos al-Hakim i den førnævnte
hadith via ’Umar med følgende ordlyd:
.«ﷲ َﻭَﺗﺤَﺎﺑﱡﻮﺍ ﻓِﻴ ِﻪ
ِ »َﺗﺼَﺎ َﺩﻗﹸﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍ
“De sluttede venskab for Allahs skyld og elskede hinanden for
Hans skyld”. Karakteristikken forekom også i hadith’en, som er berettet
af Ahmad via Abu Malik al-Ash’ari, med ordlyden:
.«ﺼ ﹾﻞ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃ ْﺭﺣَﺎﻡٌ ُﻣَﺘﻘﹶﺎ ﹺﺭَﺑﺔﹲ َﺗﺤَﺎﺑﱡﻮﺍ ﻓِﻲ ﺍﻟ ﱠﻠ ِﻪ َﻭَﺗﺼَﺎ ﹶﻓﻮْﺍ
ِ »ﹶﻟ ْﻢ َﺗ
“Ingen nære slægtskabsbånd bandt dem sammen; de elskede
hinanden for Allahs skyld og var ærlige indbyrdes”. Og den
forekom hos al-Tabarani i hadith’en, som også er berettet via Abu Malik
med ordlyden:
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.«ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ
ِ ﺡﺍ
ﺤﺎﱡﺑﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ َﺮ ْﻭ ﹺ
َ  َﻳَﺘ، ﹶﻟﺎ ُﺩْﻧَﻴﺎ َﻳَﺘَﺒﺎ ﹶﺫﹸﻟﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ َﻬﺎ،ﺻ ﹸﻠﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ َﻬﺎ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
َ »ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃ ْﺭ َﺣﺎﻡٌ َﻳَﺘ َﻮﺍ
“De havde ingen indbyrdes slægtskabsbånd, med hvilke de
vedligeholdt forholdet for Allahs skyld. Intet verdsligt at udveksle
indbyrdes. De elskede hinanden for Allahs barmhjertighed, den
Stærke, den Almægtige”. Det forekom også hos al-Tabarani i
hadith’en, som er berettet via ’Amru bin ’Absa med en beretningskæde,
om hvilken al-Haithami sagde: Dens beretningsmænd er erklæret
pålidelige, og al-Mundhiri sagde: Jævnbyrdig (dvs. muqareb) og
nogenlunde god. ’Amru bin ’Absa sagde: Jeg hørte Allahs Sendebud
(saaws) sige:
ﺐ ﺍﻟ ﹶﻜ ﹶﻠﺎ ﹺﻡ ﹶﻛ َﻤﺎ َﻳ ْﻨَﺘ ِﻘﻲ ﺁ ِﻛ ﹸﻞ
َ ﷲ َﺗ َﻌﺎﹶﻟﻰ ﹶﻓَﻴ ْﻨَﺘ ﹸﻘﻮ ﹶﻥ ﹶﺃ ﹶﻃﺎﹺﻳ
ِ ﺠَﺘ ِﻤ ُﻌﻮ ﹶﻥ َﻋ ﹶﻠﻰ ِﺫ ﹾﻛ ﹺﺮ ﺍ
ْ ﻉ ﺍﻟ ﹶﻘَﺒﺎِﺋ ﹺﻞ َﻳ
 ُﻫ ْﻢ ُﺟ ﱠﻤﺎﻉٌ ِﻣ ْﻦ َﻧ َﻮﺍ ﹺﺯ ﹺ...»
.«ﺍﻟﱠﺜ َﻤ ﹺﺮ ﹶﺃ ﹶﻃﺎﹺﻳَﺒ ُﻪ
“… De er en blanding af stammernes bortrejste, som samler sig
om ihukommelse (dvs. zikr) af Allah, den Ophøjede, hvor de
udvælger de bedste ord, ligesom den, der spiser frugt, vil udvælge
de mest velsmagende heraf”. At samles om ihukommelsen af Allah er
noget andet end at samles for ihukommelsen af Allah. Det første
betyder at zikr udgør et bånd imellem dem, hvad enten de sidder
sammen eller er adspredt, hvorimod forsamling med henblik på zikr
ophører ved dens afslutning. Al-Tabarani berettede følgende med en
beretningskæde, der af al-Haithami og al-Mundhiri blev karakteriseret
som hasan, via Abu al-Darda’, som sagde: Allahs Sendebud (saaws)
sagde:
.« ﷲ
ِ ﺠَﺘ ِﻤ ُﻌﻮ ﹶﻥ َﻋ ﹶﻠﻰ ِﺫ ﹾﻛ ﹺﺮ ﺍ
ْ ﷲ ِﻣ ْﻦ ﹶﻗَﺒﺎِﺋ ﹶﻞ َﺷﱠﺘﻰ َﻭﹺﺑ ﹶﻠﺎ ٍﺩ َﺷﱠﺘﻰ َﻳ
ِ  ُﻫ ْﻢ ﺍﹾﻟﻤَُﺘﺤَﺎﺑﱡﻮ ﹶﻥ ِﻓﻲ ﺍ...»
“… De er dem, som elsker hinanden for Allahs skyld, og er fra
adskillige stammer og adskillige lande; de samler sig om
ihukommelsen af Allah”. Det vil sige, at båndet imellem dem er
ihukommelsen af Allah (dvs. zikr ul Allah), som er Allahs
barmhjertighed, som omtalt i de forrige ahadith.

De opnår denne rang uden at være martyrer: Det er fordi
martyrerne beundrer dem, hvilket ikke betyder, at de er bedre end
profeter og martyrer. Det er derimod et særtræk, som de udmærkede sig
ved, men som ikke gør dem bedre, som det blev opklaret tidligere. Al314

Tabarani autoriserede i (sin hadith-samling) ’al-Kabir’ følgende beretning
med en beretningskæde, om hvilken al-Haithami sagde: Hasan og dens
beretningsmænd er erklæret pålidelige, via Abu Malik al-Ash’ari, som
sagde: Jeg var hos Allahs Sendebud (saaws), hvorunder dette Qur’anvers blev åbenbaret:

﴾ ﺴ ْﺆ ﹸﻛ ْﻢ
ُ ﺴﹶﺄﻟﹸﻮﺍ َﻋ ْﻦ ﹶﺃ ْﺷﻴَﺎ َﺀ ﹺﺇ ﹾﻥ ﺗُْﺒ َﺪ ﹶﻟ ﹸﻜ ْﻢ َﺗ
ْ ﴿ ﻳَﺎ ﹶﺃﱡﻳﻬَﺎ ﺍﱠﻟﺬِﻳ َﻦ ﺁ َﻣﻨُﻮﺍ ﹶﻻ َﺗ
“O I som har iman, spørg ikke om ting, som – hvis de bliver klargjort for jer – vil
bedrøve jer” (OQM. Al-Ma’idah 5: 101)
Han sagde: Vi spurgte ham, idet han sagde:
ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ َﻳ ْﻮ َﻡ
ِ ﺸ َﻬﺪَﺍ ُﺀ ﹺﺑﻘﹸ ْﺮﹺﺑ ﹺﻬ ْﻢ َﻭ َﻣ ﹾﻘ َﻌ ِﺪ ِﻫ ْﻢ ِﻣ َﻦ ﺍ
 َﻳ ْﻐﹺﺒﻄﹸﻬُ ْﻢ ﺍﹾﻟﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ ُﺀ ﻭَﺍﻟ ﱡ،»ﹺﺇ ﱠﻥ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻋﺒَﺎﺩًﺍ ﹶﻟ ْﻴﺴُﻮﺍ ﹺﺑﹶﺄْﻧﹺﺒﻴَﺎ َﺀ َﻭﻟﹶﺎ ُﺷ َﻬﺪَﺍ َﺀ
.«ﺍﹾﻟ ِﻘﻴَﺎ َﻣ ِﺔ
“Allah har nogle tjenere, der hverken er profeter eller martyrer.
Profeterne og martyrerne vil på Opstandelsesdagen beundre dem
for deres nærhed til og rang hos Allah, den Stærke, den
Almægtige”. Han sagde: Iblandt folk var der en beduin, der rejste sig,
bøjede sine ben og satte sig på knæerne og slog sine hænder op,
hvorefter han sagde: Fortæl os, o Allahs Sendebud om dem, hvem er
de? Han sagde: Da så jeg Profeten (saaws)’s ansigt lyse op, hvorefter
Profeten (saaws) sagde:
ﺻ ﹸﻠﻮ ﹶﻥ
َ  ﹶﻟ ْﻢ َﻳ ﹸﻜ ْﻦ َﺑ ْﻴَﻨ ُﻬ ْﻢ ﹶﺃ ْﺭ َﺣﺎﻡٌ َﻳَﺘ َﻮﺍ،ﺏ ﹶﺃ ْﺭ َﺣﺎ ﹺﻡ ﺍﻟ ﹶﻘَﺒﺎِﺋ ﹺﻞ
 َﻭ ﹶﻗَﺒﺎِﺋ ﹶﻞ ِﻣ ْﻦ ُﺷ ُﻌﻮ ﹺ، ِﻣ ْﻦ ُﺑ ﹾﻠ َﺪﺍ ٍﻥ َﺷﱠﺘﻰ،ﷲ
ِ » ِﻋَﺒﺎﹲﺩ ِﻣ ْﻦ ِﻋَﺒﺎ ِﺩ ﺍ
ﺠ َﻌ ﹸﻞ ﹶﻟ ُﻬ ْﻢ َﻣَﻨﺎﹺﺑ َﺮ
ْ  َﻳ،ﷲ ُﻭ ُﺟﻮ َﻫ ُﻬ ْﻢ ُﻧﻮﺭﺍﹰ
ُ ﺠ َﻌ ﹸﻞ ﺍ
ْ  َﻳ،ﷲ َﻋ ﱠﺰ َﻭ َﺟ ﱠﻞ
ِﺡﺍ
ﺤﺎﱡﺑﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ َﺮ ْﻭ ﹺ
َ  َﻳَﺘ، ﹶﻟﺎ ُﺩْﻧَﻴﺎ َﻳَﺘَﺒﺎ ﹶﺫﹸﻟﻮ ﹶﻥ ﹺﺑ َﻬﺎ،ﹺﺑ َﻬﺎ ِﻟ ﱠﻠ ِﻪ
.«ﺨﺎ ﹸﻓﻮ ﹶﻥ
َ ﺱ َﻭﹶﻟﺎ َﻳ
ُ ﻑ ﺍﻟﱠﻨﺎ
ُ ﺨﺎ
َ  َﻭَﻳ،ﺱ َﻭﹶﻟﺎ َﻳ ﹾﻔ َﺰ ُﻋﻮ ﹶﻥ
ُ ﻉ ﺍﻟﱠﻨﺎ
ُ  َﻳ ﹾﻔ َﺰ،ﹸﻗ ﱠﺪﺍ َﻡ ﺍﻟ ﱠﺮ ْﺣ َﻤ ﹺﻦ َﺗ َﻌﺎﹶﻟﻰ
“Tjenere blandt Allahs tjenere, fra adskillige lande og stammer fra
stammeslægts-klaner.
De
havde
ingen
indbyrdes
slægtskabsbånd, med hvilke de vedligeholdt forholdet for Allahs
skyld. Intet verdsligt at udveksle indbyrdes. De elskede hinanden
for Allahs barmhjertighed, den Stærke, den Almægtige. Allah vil
gøre deres ansigter af lys. Han vil lægge tribuner for dem nederst
foran al-Rahman (dvs. den Nådige), den Ophøjede. (Når)
mennesker bliver forfærdet, vil disse ikke blive forfærdet, og (når)
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mennesker bliver angste, vil disse ikke blive angste”. Alle
beretningerne enedes om at benægte profetskabet og martyrium for
deres vedkommende, idet de opnåede denne rang udelukkende grundet
disse egenskaber.
Disse var nogle af deres egenskaber. Hvad angår deres status hos
Allah, så blev denne tydeliggjort af de forrige ahadith, og der er ikke
brug for gentagelse. Den, der overvejer dem grundigt, er værdig til at
skynde sig med at reservere en tribune nederst foran al-Rahman, den
Ophøjede, i håb om at Han (swt) må være ham nådig i hans
fremmedhed og virkeliggøre hans ønske.
Og vores sidste dua’ er al taknemmelighed til Allah, alverdens Herre.
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