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I Allahs, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn. 
All lov och pris tillkommer Allah världarnas Herre. Frid och välsignelser vara över 
Hans sändebud Muhammad, hans familj och följeslagare. 

Ämne: Under Ramadans månader 
 
Allah i den heliga koranen säger:  
NÄR MINA tjänare frågar dig om Mig då är Jag nära; Jag besvarar den bedjandes 
bön, när han ber till Mig. Och de uppmanas att svara när Jag kallar och att tro på 
Mig - kanske skall de ledas på rätt väg. 

Ur koranen Al-baqarah [2:186]  

Denna ädla vers nämndes bland fasta-verserna, som framgång i fastan det 
betyder att vi närmar oss Allah den Allsmäktige, och precis som profeten, frid och 
välsignelser vare över honom, brukade ge goda nyheter till sina följeslagare om 
när månaden ramadan inträdde, han brukade dyrka mycket under den tiden. 

Ibn ’Abbâs , må Allah vara nöjd med honom sade: 
”Allahs Sändebud , må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj 
och hans följeslagare, var den generösaste av människor och mest generös var 
han under Ramadan när han träffade Jibril. Jibril kom till honom varje natt under 
Ramadan och studerade Koranen tillsammans med honom och därför var Allahs 
Sändebud då generösare än den fritt blåsande vinden.” 

(Bukhari, Muslim) 

Specifikt med ramadan inklusive dyrkan under andra månader. Fastan är ett 
skydd mot synder och elden. 

Allahs Sändebud , må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj 
och hans följeslagare, sade: 
”Allah har inget behov av att den avstår från mat och dryck som inte avstår från 
lögnaktigt tal och att handla i enlighet med det.” (Bukhari) 

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص
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Det räcker inte för en person att fasta. Han måste snarare uppfylla innebörden av 
sann fasta. Fasta är inte bara att avstå från mat och dryck, utan snarare är det 
nödvändigt att hålla sig borta från det som Allah den Allsmäktige har förbjudit.  

Det är därför Allahs Sändebud, frid och välsignelse vare över honom, sade: 
Den som inte överger falskt tal och handlar för sin egen skull, att ge upp sin mat 
och dryck. 

Och Allas Sändebud, frid och välsignelser vare över honom, sade: En fastande 
har ingenting av sin fasta utom hunger, och en stående person har ingenting att 
göra med sitt uppvaknande. 
  
Allahs Sändebud (frid och välsignelser vare över honom) sa: 
”Om [Allas] tjänare visste vad som fanns i månaden ramadan, skulle den vilja att 
det skulle vara ramadan året runt.” 

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 346. 

Det var återberättat att Abu Hurayrah radhiAllahu `anhu sade: “Allahs Sändebud 
sallAllahu `alayhi wa sallam sade: ‘Allah säger: “Varje gärning av sonen av Adam 
är för honom, förutom fastan; den är för Mig och Jag skall belöna för den.” Att 
fasta är en sköld och när någon av er fastar undviker han sexuellt umgänge med 
sin fru och bråk. Om någon skulle försöka bråka eller tjata med honom, skulle han 
säga, ”Jag fastar.” Vid den Ende i Vars hand min själ ligger, den obehagliga lukten 
som kommer ut ur munnen av en fastande person är bättre i Allahs syn än lukten 
av mysk. Den fastande personen kommer ha två stunder av lycka: en när han 
bryter sin fasta, och den andra när han möter sin Herre; sedan kommer han bli 
nöjd tack vare hans fasta.’” 

(Narrated by al-Bukhaari, 1771)
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