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Norsk
Dyder ved de ti første dager av Dhu’l-Hijjah
Priset være Allah som skapte tid og gjorde noen tider bedre enn andre, noen måneder, dager og
netter bedre enn andre; når belønninger vokser mange ganger, som en barmhjertighet til Sine
tjenere. Allah sier: Gud skaper og velger det Han vil. De har intet valg. Ære være Gud! Høyt
hevet er Han over det de setter ved Hans side. (28:68) Dette for å oppmuntre dem til å utføre flere
rettskafne gjerninger og bli mer ivrig etter å tilbe Ham, slik at muslimer fornyer sine anstrengelser
til å oppnå mer belønning, forberede seg for døden og gjøre seg klar for Dommedag.
Kjære muslimer
Blant spesielle tilbedessesonger er de første dager av Dhu’l-Hijjah, som Allah har prioritert over
alle andre dager i året. Allah sverget ved disse dager i Koranen: Ved morgengryet! Ved ti netter!
(89:1-2)
Profeten Mohammad (saws) bekreftet at disse er denne verdens beste dager. Ibn Abbas (må Allah
være fornøyd med ham og hans far) fortalte at Profeten (saws) sa: «Det er ingen dager der gode
gjerninger er mer elsket av Allah enn disse ti dager. Folk spurte: ‘Ikke en gang jihad for
Allahs skyld?’ Han svarte: ‘Ikke en gang jihad for Allahs skyld, unntatt i tilfeller der en drar
for å kjempe ved å gi av seg selv og sin rikdom for denne saken, og kom tilbake tomhendt.’»
(Bukhari)
Tilbedelse og lydighetshandlinger foretrekkes i disse dager over alle andre dager i året, selv de siste
ti dager av Ramadan. Det er pussig at muslimer er tankeløse angående disse dagers verdi, og at de
ikke har energi til tilbedelse, spesielt om man sammenligner med Ramadan. Det er vanlig å se at
folk øker sin tilbedelse, og blir oppmuntret til rettskafne gjerninger i Ramadan, men de gjør ikke det
samme i de ti første dagene av Dhu’l-Hijjah.
Brødre og søstre, disse dagene er en god sjanse til å angre våre synder, utføre rettskafne handlinger
og bringe oss selv nærmere Allah og Hans veiledning. Vi må alle gjøre vårt beste for å få mest
mulig gevinst fra disse spesielle dagene. Man kan oppnå dette ved å levne synder og utføre våre
religiøse plikter. Siden belønninger økes i disse dagene så vil man ved å gi til veldedighet og
sadaqa, utføre bønner, fremme dyder og forhindre laster, resitere Koranen, komme Allah i hu,
besøke våre slektninger og opprettholde slektsbånd, og å være gode mot våre foreldre, er høyt
anbefalt i løpet av disse dager.
Spesielt viktig disse ti dager av Dhi’l-Hijjah er å komme Allah i hu, spesielt takbir. Det er sunnah å
si takbir (Allaho akbar), tahmid (Al-hamduLillah), tahlil (La ilaha ill-Allah), og tasbih
(SubhanAllah) i løpet av de ti første dagene, og å si det høyt i moskeen, hjemme, på gaten og over
alt der det er lov til å komme Allah i hu og nevne Hans navn høyt, som en tilbedelseshandling, og
som en kunngjøring på Allahs storhet, opphøyet være Ham. Menn bør resitere frasene høyt og
kvinner stille. Allah sier: Kall menneskene til pilegrimsreisen, og de vil komme til deg til fots og
på magre kameler fra alle dype pass, for å overvære det som er godt for dem, og å påkalle Guds
navn på bestemte dager over offerkveget, som Han har gitt dem. Spis derav, og bespis de
ulykkelige fattige. (22:27-28)
Majoriteten av de lærde mener at de «utnevnte dager» er de ti første dager av Dhu’l-Hijjah.
Å si takbir i disse dager er et aspekt i sunnah som har blitt glemt, spesielt i løpet i denne periodens

begynnelse, slik at man bare hører takbir fra noen få folk. Takbir bør erklæres høyt, for å
gjenoppfriske sunnaen og som en påminnelse til forsømmelsen. Det er faste bevis for at Ibn Umar
og Abu Hurairah (må Allah være fornøyd med dem) brukte å gå til markedsplassen i løpet av de ti
første dagene av Dhu’l-Hijjah og resitere takbir, og menneskene resiterte takbir når de hørte dem. Å
gjenoppfriske aspekter innen sunnah som praktisk talt har blitt glemt er en gjerning som vil bringe
umåtelig belønning, som indikert av Profeten Mohammads (saws) ord: Enhver som
gjenoppfrisker et aspekt av min sunnah som ble glemt etter min død, vil få belønning
tilsvarende som de folkene som følger en, uten at det tar bort noe fra deres belønning. (AlTirmidhi)
En annen spesiell gjerning som har stor verdi i løpet av disse dager er å ofre et (tillat) dyr. Ved å
velge et flott dyr og fete det opp, så vil muslimer bruke penger for Allahs sak. Allah beordret i
Koranen Sin Profet om å gjøre det: Så be til Herren, og bring offer! (108:2); og derfor bør vi følge
Profeten (saws) ved å gjøre det samme, Allah sier: Si: «Om dere elsker Gud, så følg meg, og Gud
vil elske dere, og tilgi deres synder. Gud er tilgivende, nåderik!» (3:31)
… Det Sendebudet gir dere, ta det. Og hold dere borte fra det han forbyr dere. Frykt Gud, Gud
er streng med straffen. (59:7)
Kjære muslimer
Jeg anbefaler dere om å bruke denne tiden til å gjenoppfriske deres gjerninger og bringe dere selv
nærmere Herren. Faste er en av gjerningene som er prioritert den niende dagen av Dhu’l-Hijjah, og
som kan gi mye belønning. Det er også anbefalt å øke ens Dua’a (bønn) i disse flotte dagene, som
profeten Mohammad (saws) sa: «Den beste bønn er den på Arafatdagen.» (Al-Tirmidhi, Malik)
Må Allah veilede oss til å bruke disse dagene av Dhu’l-Hijjah til å forbedre oss selv, og å følge den
rette vei.
Amin

