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Historien om profeten Dawod (fvmh)

All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham, 
uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud. 

Allahs tjenere! I dag skal vi snakke om profeten Dawod (fvmh), hvis Allah vil. 

Allah sa: «Vi fikk sannelig fjellene til å forherlige Vår lovprisning med ham (Dawod) i ashi (etter  
ettermiddagen til solnedgang) og ishraq (etter soloppgang til ettermiddag). Og (det gjorde)  
fuglene i skarer; alle med ham (Dawod) snudde (mot Allah, forherliget Hans lovprisning). Vi  
gjorde kongedømmet hans sterkt og ga ham visdom og sunn dømmekraft i tale og avgjørelser.» 
(38:18-20)

Planter, fugler, rovdyr og fjell, svarer på hans stemme som lovpriser Allah. Allah valgte Dawod som 
profet og åpenbarte Salmenes Bok til ham. Han, Den allmektige sa: «Og til Dawod ga Vi Salmenes 
Bok.» (17:55)

Dawods faste og bønn
Dawod (fvmh) fastet annenhver dag. Abdullah, sønn av Al-as, berettet: Allahs profet (saws) sa til 
meg: «Den fasten som Allah likte mest, var fasten til profeten Dawod (fvmh), som brukte å 
faste annenhver dag. Og de bønnene som Allah likte mest, var bønnene til Dawod, som brukte 
å sove første halvdelen av natten, be i en tredjedel av den og sove i en sjette del av den.» (Sahih 
Al-Bukhari)

Jern ble mykt for Dawod
Allah sa: «Og Vi gjorde jern mykt for ham.» (34:10)

Profeten Dawods død
Dawod tilba Allah, lovpriste Ham og sang Hans lovprisninger til han døde. I følge overleveringer så 
døde Dawod plutselig. Det var så varmt at folk led fra den sterke solen. Salomon kalte på fuglene 
slik at de kunne beskytte Dawod og folkene fra solen, og det gjorde de til han var begravet. Dette 
var første tegnet på makten hans, som ble bevitnet at folk. 
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