
Fredag er virkelig en velsignet dag 
 
Salaam mine kjære brødre og søstre.. Siden det er fredag i morgen ville jeg sette inn noen belønninger for denne 
dagen: 
 
1. Rasulullah saw sa: ” Fredag er den beste av dagen. Det var på denne dagen Hadhrat Adam Alayhis salaam ble 
skapt, det var på denne dagen han fikk adgang til paradiset, det var på denne dagen han ble tatt ut av paradiset 
(som ble grunnen for menneskets eksistens i dette universet, og som er en stor velsignelse), og dommedagen vil 
også komme på denne dagen.” (Sahih Muslim) 
 
2. Rasulullah saw sa: ”Av alle dager, er fredag den mest belønnende. Det er på denne dagen trompeten vil bli 
blåst. Send rikelig (veldig mye) durood på meg på fredager, fordi de blir presentert til meg på denne dagen. ” 
Sahaba radiyallaho anhum spurte: ”Å Rasulullah! Hvordan vil de bli presentert til deg når til og med dine bein 
ikke vil være presentert etter døden din? ”Rasulullah saw svarte: ”Allah Ta`ala har gjort jorden haram for 
profetene for alltid.” (Abu Daud) 
 
3. Rasulullah saw sa.”Fredag er ”moren” til alle dagene og den mest belønnende i Allahs syn. I Allahs syn har 
den mer storhet enn Eid ul-Fitr og Eid ul-Adha. ” (Ibn Majah) 
 

4. Rasulullah saw sa. “ Muslimer som dør på natta eller på dagen på en fredag, Allah Ta’ala vil beskytte han fra 
straffen I graven.” (Tirmidhi) 

5. På en fredag, Rasulullah saw sa: “Å muslimer! Allah Ta’ala har gjort denne dagen til en eid dag. Så ta dere en 
dusj på denne dagen, en som har parfyme bør bruke det, og bruk miswaak.” (Ibn Majah) 

6. Rasulullah saw sa: ”Den personen som tar seg en dusj (ghusl), gjør seg så ren som mulig, tar olje på håret sitt, 
bruker parfyme, går for moskeen, når han kommer til moskeen setter han seg ikke ned ved å ikke  fjerne noen 
andre fra stedet, utfører så mange frivillige  bønn som mulig, når imamen starter khubah sitter han stille- da blir 
syndene hans fra forrige fredag til denne fredagen tilgitt. (Bukhari) 

7. En person for belønningen av å faste et helt år ved hvert eneste skritt en tar, på vei for jumah salaah. 
(Tirmidhi) 

8. Rasulullah saw sa:”Den personen som går glipp av 3 jumu’ah’s uten en gyldig grunn, vil Allah putte en segle 
over hans hjerte.” (Tirmidhi) 

Og mye mer.. 

Det er veldig viktig å lese så mange durood som mulig på denne dagen. Veldig stor belønning..  

Måtte Allah swt gi oss mulighet til å praktisere det. 

 


