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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: Dhul-Hijjah de bästa av årets dagar 

Gud har välsignat Muhammads umma , må Guds frid och välsignelse vara med honom, med 
möjlighet att skörda belöningar och välsignelser under årets alla dagar. Den heliga månaden 
Dhul-Hijjah, det islamiska årets sista månad, har en särställning som Pilgrimsfärdens månad, och 
de första tio dagarna i Dhul-Hijjah tillhör de av årets tider som är särskilt rika på välsignelser för 
dem som förmår ta vara på dem. 

På samma sätt som de tio sista nätterna i Ramadan är årets tio bästa nätter, är dessa tio första 
dagar av Dhul-Hijjah de bästa av årets dagar, eftersom olika former av tillbedjan har getts 
särskild välsignelse, mer än under andra tider. 

Guds Sändebud , må Gud välsigna honom och ge honom frid, har berättat för oss att det inte 
finns några andra dagar under vilka goda och rättfärdiga handlingar är mer älskade av Gud än 
under de första tio dagarna i Dhu’l-Ḥijjah.(1) Att utföra Pilgrimsfärden, att minnas Gud, att fasta, 
att be, att söka kunskap, att hjälpa människor eller att utföra andra goda och rättfärdiga 
handlingar är alla förknippade med löften om stora belöningar och är därtill älskade av Gud. En 
del lärda har slagit fast att dessa dagar är bättre än Ramadans sista tio dagar, men att Ramadans 
nätter är överlägsna Dhu’l-Hijjahs första tio nätter. 

I Sura al-Fajr svär Allah själv en ed vid “de tio nätterna”, vilket är ett tillräckligt vittnesbörd om 
deras stora betydelse. De flesta lärda säger att de syftar på de första tio nätterna och dagarna av 
Dhu’l-Hijjah. 

Därför bör vi ställa oss frågan hur vi bäst ska ta tillvara denna välsignade tid. Vilka handlingar kan 
vi göra för att vinna Guds välbehag? I det som följer ges några exempel på former av tillbedjan 
som, om Gud vill, kan hjälpa oss. 

Guds frid och välsignelser vare med honom = ملسو هيلع هللا ىلص


