
AMAALS

DHU’L HIJJAH
FOR DE FØRSTE 10 DAGE AF 



DYDER I DE FØRSTE TI DAGE AF
DHUL HIJJAH

Al ros skyldes Allah �-og må Han gøre vores Profet Muham ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

med ملسو هيلع هللا ىلص sikker fra enhver nedsættende ting, og ophøje hans 

omtale og omtalen af hans husstand og ledsagere.

Ibn Abbas الله عنهه �ر rapporterede, at Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sagde:

Der er ingen dage, hvor gode gerninger er mere elsket af Allah 

� end disse dage; dvs. de første ti dage af Dhul-Hijjah. De ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

spurgte: Ikke engang Jihad i Allahs sag? Han svarede: Ikke 

engang Jihad i Allahs sag, medmindre man går ud for Jihad og 

ofrer både sit liv og sin ejendom og vender tilbage med ingen af 

delene. (Al-Bukhaari)

I en anden version har Ibn Umar الله عنهه �ر rapporteret, at Profe-

ten ملسو هيلع هللا ىلص sagde: Der er ingen dage, hvor gode gerninger er større 

eller mere elskede for Allah end disse ti dage. Så reciter oftere 

Tahleel (Laa Ilaaha Illallah), Takbeer (Allahu Akbar), Tahmeed 

(Alhamdulillah). (Imam Ahmad)

Jaabir rapporterede, at Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sagde: Den bedste dag er 

Arafah-dagen. Der er ingen dage, hvor gode gerninger er større 



eller mere elskede for Allah end disse ti dage. Så reciter oftere 

Tahleel (Laa Ilaaha Illallah), Takbeer (Allahu Akbar), Tahmeed 

(Alhamdulillah). 

TI TYPER AF OBSERVATIONER I DISSE DAGE
Med hensyn til de typer af tilbedelse, der skal udføres i løbet af 

disse ti dage: må man forstå, at disse dage er en stor velsignelse 

fra Allah �َوتََعاَ  til Hans slave, som den aktivt retfærdige ُسبَْحانَُه 

værdsætter ordentligt. Det er en muslims pligt at værdsætte 

denne velsignelse og udnytte muligheden bedst muligt ved at 

afsætte disse ti dage til at være mere opmærksom på at 

stræbe hårdt i tilbedelse. Blandt Hans velsignelser til Sine slaver 

har Allah givet os mange måder at gøre godt på og tilbede 

Ham på, så muslimen kan være konstant aktiv og konsekvent i 

sin tilbedelse af sin Herre. 

Blandt de gode gerninger, som muslimen skal stræbe efter at 

gøre i løbet af de første ti dage af Dhul Hijjah, er:

Først:  

Det første er at udføre Hajj og Umrah, som er den bedste af alle 

handlinger. Dens fortræffelighed fremgår af mange profetiske 

traditioner. Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sagde: "At udføre Umrah og følge den 

med en anden, gør de synder, der er begået i mellemtiden, til 



genstand for bod. Og den perfekte Hajj vil blive belønnet med 

intet andet end Jannah. Der er også mange autentiske traditio-

ner, der går i den retning. 

Andet:  

Overholdelse af fasten på alle eller nogle af disse dage, især på 

Arafah-dagen. Der er ingen tvivl om, at fasten er den bedste af 

overholdelse; for det er en af de overholdelser, som Allah ُسبَْحانََنُه 

� relaterer til sig selv, ifølge den hellige tradition (hadith َوتََعاَ

Qudsi): Fasten er for Mig, og Jeg skal gengælde den. Min slave 

giver afkald på sine lyster, mad og drikke for Min skyld. 

Abu Saeed al-Khudri عنهه الله  -rapporterede, at Allahs Sende ر� 

bud ملسو هيلع هللا ىلص sagde: Allahs slave, der overholder en dags faste for 

Allahs skyld, vil Allah adskille mellem ham og Ilden en afstand på 

halvfjerds år på grund af overholdelsen af denne dag. (Enig).

Abu Qataadah الله عنه �ر fortalte, at profeten ملسو هيلع هللا ىلص sagde: Iagtta-

gende faste på Arafats dag; Jeg forventer, at Allah vil forkynde 

de synder, der blev begået i det foregående år, og de synder, 

der vil blive begået i året efter. (Imam muslim).

Tredje:  

Recitering af Takbeer og Dhikr i disse dage ifølge Allahs ord 

� den Ophøjede: Og nævn Allahs navn I visse dage ُسبَْحانَانَُه َوتََعاَ



[Al-Baqarah 2:203].  

Disse bestemte dage siges at være de første ti dage af Dhul 

Hijjah. Derfor anbefaler lærde Dhikr oftere i disse dage, ifølge en 

tradition, som er rapporteret af Ibn Umar الله عنهه �ر

Derfor skal du oftere recitere tahleel, takbeer og tahmeed. Ibn 

Umar og Abu Hurairah 	اللله عنه �ر plejede at gå ud på markeds-

pladserne i løbet af de første ti dage af Dhul-Hijjah og recitere-

de højt takbeer, og folk gentog det efter dem. Ishaaq اللهه  رحمه 

berettede, at juristerne (rahimahumullah) plejede at recitere i 

løbet af de første ti dage af Dhul Hijjah: Allahu Akbar, Allahu 

Akbar, Laa Ilaaha illallah, wallahu Akbar, wa lillaahil-hamd. Det 

anbefales at recitere dem højt på markedspladser, i hjemmene, 

på vejene, i moskeerne og andre steder. I henhold til Allahs 

befalinger: For at du kan ophøje Allah for at have vejledt dig, og 

for at du kan være taknemmelige over for ham. [Al-Baqarah 

2:185]

Fjerde:  

Omvendelse og opgivelse af ulydighedshandlinger og alle 

synder for at opnå tilgivelse og barmhjertighed. Handlinger af 

ulydighed er midler til at forvise, mens handlinger af lydighed er 

midler til at opnå gunst hos Allah � ر� اللله عنه Abu Hurairahُسبَْحانَُه َوتََعاَ

berettede, at Profeten ملسو هيلع هللا ىلص sagde: Allah er sandelig jaloux, og



Allahs jalousi vækkes, når mennesket overtræder det, som Allah 

forbyder. (Aftalt)

Femte:  

At udføre flere gode gerninger i form af frivillige observationer, 

såsom: salaat, velgørenhed, Jihad, recitation af Koranen, 

påbyde det gode og forbyde det forkerte og lignende; for beløn-

ningen for sådanne observationer mangedobles i disse dage. 

Observationer i løbet af disse dage er uovertrufne i fortræffeli-

ghed, og de er bedre og mere elskede for Allah end andre 

fremragende observationer, herunder Jihad, som er den bedste 

af gerninger, medmindre man ofrer både sit liv og sin hest.

Sjette:  

Det er lovligt i disse dage at recitere takbir generelt på alle 

tidspunkter, dag eller nat, indtil Eid-bønnen. Den begrænsede 

takbir er den, som skal reciteres efter de obligatoriske bønner. 

Hvad angår ikke-pilgrimme, begynder takbir fra Arafah-dagen, 

og for pilgrimme begynder den fra middagsbønnen på offerda-

gen og fortsætter indtil Asr-bønnen på den sidste af 

Tashreeq-dagene.  

Syvende: 

At ofre offerdyret på ofredagen og i Tashreeq-dagene. Det er 

vores fader Ibrahims عليه الس�م sunnah til minde om den begiven-



-hed, hvor Allah løslod  Ibrahims søn med en stor vædder. Det er 

blevet autentisk bekræftet, at Profeten ملسو هيلع هللا ىلص ofrede to sorte og 

hvide væddere med horn. Han dræbte dem med sin egen hånd 

og påkaldte Allahs navn over dem, reciterede takbir og satte sin 

fod på deres sider, da han dræbte dem. (Enig.)

Ottende:  

Umm Salamah رضی اللہ عنھا sagde: Når I ser nymånen i Dhul Hijjah, 

og en af jer ønsker at ofre et dyr, så lad ham undlade at klippe 

eller barbere sit hår eller klippe sine fingernegle eller tånegle. I 

en anden version: Lad ham ikke klippe sit hår eller sine fingerne-

gle, før han har slagtet sit offerdyr. Dette pålægges måske 

ikke-pilgrimme for at have noget til fælles med de pilgrimme, 

der medbringer deres offerdyr. Allah �َوتََعاَ  ,den Ophøjede ُسبَْحانَُه 

siger:  Og barber ikke jeres hoveder af, før offerdyret er slagtet. 

Al-Baqarah 197] Dette forbud synes kun at gælde for den 

person, der bringer offeret, og ikke for hans pårørende, medmin-

dre en af dem har sit eget offerdyr. Der er ingen skade ved at 

vaske hovedet, selvom nogle hår falder af.

Niende:  

Den muslimske skal sørge for at overholde Eid-bønnen på det 

udpegede sted og deltage i Eid-khutbah'en. Han bør også 

kende formålet med Eid, og at det er en dag, hvor man takker 



og har mulighed for at udføre gode gerninger. Han bør ikke gøre 

det til en dag for uføre, ulydighed eller en undskyldning for at 

overtræde de forbudte ting, såsom at synge musik, ulovlige 

forlystelser, indtagelse af spiritus eller lignende. Alle disse ting er 

afskyelige og ophæver de gode gerninger, som man måtte 

have udført i løbet af de første ti dage af Dhul-Hijjah.

Tiende:  

Efter at have kendt alle de ovennævnte observationer skal 

enhver muslim, mand eller kvinde, udnytte disse dage i lydighed 

mod Allah �َوتََعاَ  og huske Ham, udtrykke taknemmelighed ُسبَْحانَُه 

over for ham, opfylde alle de obligatoriske overholdelser, undgå 

de forkastelige ting og udnytte denne årstid til at opnå hans 

nåde og behag. Det er Allah � alene, der giver succes og ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

leder til den rette vej. Må han ophøje omtalen af Muhammed og 

hans husstand og ledsagere, og må han gøre dem beskyttet 

modalt nedsættende.



AMAALS FOR DE FØRSTE 10 DAGE AF 
DHU'L HIJJAH

4 RAKATS (ENHEDER) NAFL (VALGFRI) BØN 

- Denne na� namaz bør læses i den sidste del af natten (Tahajjud-tid) 

- Læs Suratul Fatihah i hver rakat som normalt 

- Efter recitering af surat Fatihah læs følgende: 

Ayatul Qursi (x3) 

Suratul Ikhlas (x3) 

Suratul Falaq (x1) 

Suratun Nas (x1)

- Efter Nafal Namaz læs nogle Tasbih (Subhan Allah, Alhamduli-

llah osv..) og derefter bønfald (Dua) til den Almægtige.

BELØNNING FOR GENNEMFØRELSE AF DENNE HANDLING 

- Belønning for at gøre Hajj 

- Belønning for at besøge den elskede Profet, fred og velsignel-

ser være med ham 

- Uanset hvad han/hun ønsker (lovligt) Allah � vil opfylde ُسبَْحانَُه َوتََعاَ

deres lovlige ønsker



HVIS EN PERSON ER I STAND TIL AT LÆSE ALLE 10 NÆTTER, ER 

DER EN EKSTRA BELØNNING 

- Han/hun får en plads i Jannat ul Firdous. 

- Alle hans/hendes synder bliver tilgivet. 

- Han/hun vil starte på en frisk, som om han/hun lige var født i 

dag.

FASTING 

Man bør især faste i disse 10 velsignede dage: 

- Dagen før Arafa og på dagen for Arafa (8. og 9. dag) 

- Man bør bede så meget som muligt 

- Gøre så mange gode gerninger som muligt i disse 10 dage 

- Stoppe de syndige handlinger, som han/hun begik (f.eks. lytte 

til musik osv.)
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