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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och 
förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar. 
Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda. 
Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han, och 
jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Må Allâh hylla och sända 
mycken fred över honom, hans ätt och hans följeslagare. 

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اهللَّ حَقَّ تُقَاتِهِ وَالَ متَُوتُنَّ إِالَّ وَأَنتُم مُّسْلِمُونَ

”Troende! Frukta Allâh så som det åligger er att frukta Honom och dö endast 
som muslimer!”  1

 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً
  كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اهللَّ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَاألَرْحَامَ إِنَّ اهللَّ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

”Människor! Frukta er Herre som har skapat er av en enda varelse och av 
denna har skapat dess make och låtit dessa två [föröka sig] och sprida sig [över 
jorden] i väldiga skaror av män och kvinnor. Frukta Allâh, i vars namn ni 
innerligt och enträget ber varandra [om hjälp], och [visa aktning för] de nära 
släktskapsbanden. Allâh vakar över er.”  2

 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْالً سَدِيدًا  يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن
  يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

”Troende! Frukta Allâh, var rättframma och håll er till sanningen; då skall Han 
hjälpa er att leva ett rättskaffens liv och ge er förlåtelse för era synder. Den som 
lyder Allâh och lyder Hans sändebud har uppnått en stor seger.”  3

Det trovärdigaste talet är förvisso Allâhs tal och den bästa vägledningen är 
Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vägledning. De värsta frågorna är 
nyheterna. Ty varje nyhet är en innovation och varje innovation är en villfarelse och 
varje villfarelse är i Elden. 

Vidare...  

 3:1021

 4:12

 33:70-713
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U 
QUR’ÂNENS DYGD 

Håll fast vid er kännedom – må Allâh benåda er – att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) har 
föredragit Ramadhân framför alla andra månader genom att uppenbara Qur’ânen i 
den. Det sägs att även de tidigare skrifterna uppenbarades i Ramadhân, men de 
uppenbarades på en gång tvärtemot vår skrift som sändes ned till Maktens hus i den 
nedersta himlen. Så har det rapporterats från Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ). 
Från Maktens hus har den sedan uppenbarats för Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) stegvis. Allâh (´azza wa djall) sade: 

 وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيالً

”Vi har delat den i avsnitt, som du skall läsa för människorna i lugn och 
långsam rytm, och Vi uppenbarar den [i dessa avsnitt] ett efter ett.”  4

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) berättade alltså att Han har uppenbarat Qur’ânen stegvis 
för Sin slav och Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Han sade i kapitlet 
”al-Furqân”: 

 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْالَ نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيالً

”Och de otrogna säger: ”Varför har inte [hela] Qur’ânen uppenbarats för 
honom i ett sammanhang?” Så [har Vi gått till väga] för att stärka din 
övertygelse; ja, Vi har fogat ihop dess stycken i den bästa ordning till ett väl 
sammanhållet helt.”  5

Allâh uppenbarade den stegvis för Sin slav och Sitt sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) beroende på sammanhangen. Varje gång de otrogna kom med ett tvivel, 
avvisade Allâh (´azza wa djall) dem i den. Varje gång de otrogna uttalade sig på ett 
visst sätt, avvisade Allâh (´azza wa djall) dem i den. Varje gång profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) fick en fråga, svarade Allâh (´azza wa djall) frågeställaren. En 
gång frågade judarna om själen, en annan gång frågade de om något annat. Också 
hedningarna i Makkah ställde frågor. Med andra ord sände Allâh ned den på en gång 
till Maktens hus under Ödets natt i Ramadhân. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade: 

 17:1064

 25:325
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 شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ
 الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ

”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadhân 
uppenbarelsen av Qur’ânen i vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges 
med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt. Den av er som ser månens 
nytändning skall fasta månaden ut. Men den som är sjuk eller [stadd] på resa 
[skall fasta därefter] under motsvarande antal dagar.”  6

 2:1856
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U 
RAMADHÂNS DYGD 

Allâh (´azza wa djall) har befallt oss att fasta Ramadhân för att vi skall visa 
tacksamhet för Qur’ânen. Qur’ânen är en gåva som inte kan jämföras med några 
andra gåvor. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) uppenbarade Qur’ânen på det klara arabiska 
språket. Han har låtit den förbli i Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) 
samfund fram till Domedagen. Muslimerna hänvisar till den när något inträffar. De 
hämtar sina domar från den. De drar lärdomar från den. De döms av den i händelse av 
tvister. Allâh (ta´âlâ) sade: 

 وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ

”Vilken sak det än gäller där ni är oense, är det Allâh som har avgörandet.”  7

Allâh har föredragit denna månad på grund av Qur’ânens förträfflighet. Han 
uppenbarade den i Ramadhân. Han har befallt att dess dagar och nätter fastas 
respektive tillbringas i bön. Dagarna skall fastas medan nätterna skall tillbringas i 
bön. 

I samma vers underrättar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) att Han vill underlätta för 
Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) samfund och att Han inte vill försvåra 
för det. Fastan underlättas med enighet. Därför skall de förbereda sig för den. När 
månaden slår in skall de vara förberedda. Det blir lättare att fasta när de är enade. 
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

”Den som fastar Ramadhân med tro och hopp kommer att få sina tidigare synder 
förlåtna. Den som ber under Ödets natt med tro och hopp kommer att få sina tidigare 
synder förlåtna.”  8

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade också: 

”Den som ber under Ramadhâns nätter med tro och hopp kommer att få sina tidigare 
synder förlåtna.”  9

Tro och hopp innebär att personen skall bekräfta Allâhs löfte om att Han ger en 
väldig belöning till de fastande. Det har rapporterats autentiskt att profeten (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

 42:107

 al-Bukhârî (1901) och (2014) och Muslim (760).8

 al-Bukhârî (37) och Muslim (759).9
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“Människan belönas tiofaldigt upp till sjuhundrafaldigt för varje handling. Allâh sade: 
“Förutom fastan. Den är Min och Jag belönar för den. Hon lämnar sin lust, sin mat 
och sin dryck för Min skull.”  10

 al-Bukhârî (5927) och Muslim (1151).10
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U 
FASTAN ÄR MELLAN HERREN OCH SLAVEN 

Hadîthen betyder att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) belönar slaven för alla hans 
handlingar, frånsett fastan, genom att befalla änglarna att multiplicera dem minst tio 
gånger. Allâh kan multiplicera dem alltifrån tio gånger till sjuhundra gånger och mer 
därtill. Men när det kommer till fastan så belönar Allâh för den utan räkenskap. Allâh 
(ta´âlâ) sade: 

 إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ

”Bara de som håller ut skall få sin [fulla] lön och mer därtill.”  11

Detta för att fastan är en hemlighet mellan slaven och hans Herre. Det finns inget 
ögontjäneri i fastan. Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) vet när Hans slav fastar för Hans sak 
i hopp om Hans belöning och utav rädsla för Hans straff. 

Vad innebär det att fastan är en hemlighet mellan slaven och hans Herre? Det innebär 
att om du är ensam och har tillgång till vatten, sköljer munnen och sväljer lite, så är 
det bara Allâh som vet det. Om du skyddar dig mot det och ser till att inte svälja 
något, så är fastan en hemlighet mellan dig och din Herre. Ingen annan än Allâh 
(subhânahu wa ta´âlâ) känner till den. Således belönar vår Herre en så väldigt stor 
belöning för fastan. 

 39:1011
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U 
RAMADHÂNS DYGDER 

Den här månaden har väldiga dygder. En av dem är att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) 
befaller Sina änglar att öppna paradisets portar så att inte en enda förblir stängd. 
Samtidigt befaller Han Sina änglar att stänga Eldens portar så att inte en enda förblir 
öppen. Därtill befaller Han Sina änglar att kedja fast de upproriska djävlarna. Deras 
händer kedjas fast runt deras halsar så att de inte förmår något. Det betyder inte att 
alla djävlar kedjas, utan bara de upproriska och stora. De som har värst påverkan på 
muslimerna är de som kedjas fast.  

En annan är att Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) multiplicerar belöningarna och stryker 
synderna. Under Ramadhân friges folk från Elden.  

Allâhs slavar! Vi måste ta vara på den här månaden. Den här månaden är ett gyllene 
tillfälle för muslimen. Måna om att fasta Ramadhân och be under dess nätter. Ta vara 
på tillfället. Det kanske blir ditt sista. Du kanske dör innan nästa Ramadhân kommer. 
Frukta Allâh, din Herre.  

En av paradisets åtta portar heter ar-Rayyân. Den skall fastarna gå igenom. Det 
kommer att ropas ”Var är fastarna?” varpå de reser sig upp och förs in i paradiset via 
den. Därefter stängs den . Vilka är dessa fastare som går igenom porten benämnd ar-12

Rayyân? Den heter ar-Rayyân, törstsläckaren, därför att de törstade, hungrade och 
avstod från sina lustar under Ramadhâns dagar och i samband med frivillig fasta. Till 
följd därav belönar Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) dem med törstsläckning istället för 
törsten som de ålade sig själva för att lyda Allâh och belönas av Honom.   

Allâhs slav! Är det inte bättre för dig att fasta den här dagen mellan tio och fjorton 
timmar för att sedan uppstå vattnad på Domedagen och varken känna törst eller 
hunger? Den dagen kommer att vara femtiotusen år. Människor kommer att stå på en 
plats i femhundra år eller trehundra år. Det har även nämnts andra åsikter. Allâh vet 
bättre hur det verkligen kommer att vara. Allâh sade att den dagen skall barnens 
lockar gråna och himlen skall rämna.  

Om du fastar i det här livet och lovar dig själv att törsta, hungra och avstå från dina 
frestelser för din Herres (subhânahu wa ta´âlâ) sak, så skall Allâh (subhânahu wa ta
´âlâ) belöna dig på Domedagen. Du skall uppstå vattnad när människorna är törstiga. 
Den dagen skall solen komma deras huvuden nära till dess att den är ca 1609 meter 
från dem. Deras svett kommer att rinna och den otrognes svett kommer att nå upp till 
hans näsa. Under tiden skuggas den troende av sina goda handlingar, såsom 
välgörenhet och Qur'ân-läsning, som han gjorde för Allâhs sak. al-Bukhârî och 

 al-Bukhârî (1896) och Muslim (1152).12
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Muslim rapporterade via Abû Hurayrah (radhiya Allâhu ´anh) att profeten (sallâ 
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

”Sju stycken kommer att vara i skuggan av Allâhs tron på Dagen då det inte finns 
någon annan skugga än Hans skugga; en rättvis ledare, en ungdom som växer upp 
med att dyrka Allâh, en man vars hjärta är fastbundet vid moskén, två män som älskar 
varandra för Allâhs sak så att de träffas för Hans sak och skiljs åt för Hans sak, en 
man som förförs av en uppsatt och vacker kvinna och säger ”Jag fruktar Allâh, 
skapelsernas Herre”, en man som skänker välgörenhet så hemligt att hans vänstra 
hand inte vet vad hans högra hand har skänkt och en man som påminner sig om Allâh 
i sin ensamhet och blir tårögd.”  13

I det här livet bör vi alltså göra det som för oss närmare Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).  

 al-Bukhârî (6806) och Muslim (1031).13
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U 
FASTANS VISHETER 

1 – Fastaren visar tacksamhet över Allâhs (subhânahu wa ta´âlâ) gåvor däribland 
Qur'ânen. 

2 – Slaven är befalld att fasta för att avstå från synder. Han tränar sig själv att lyda sin 
Herre (subhânahu wa ta´âlâ) och avstår från att trotsa Honom (´azza wa djall). 

3 – Om du hungrar och törstar försvagas din lust till synder. Därför sade profeten 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): 

”Ungdomar! Den av er som har kapacitet skall gifta sig. Det får blicken enklare att 
sänkas och det är kyskare för blygden. Den som inte klarar av det får fasta. Fastan är 
hans sköld.”  14

Fastan blir som en sköld eftersom den förhindrar vägarna till lusten som kan få slaven 
att trotsa Allâh (subhânahu wa ta´âlâ).  

4 – Den tomma magen stramar åt blodomloppet som Satan färdas i.  

5 – Det rapporteras att fastan är hälsosam med Allâhs (ta´âlâ) tillstånd. Den som 
vänjer sig själv vid mycken fasta får en ersättning av Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) i 
form av att överflödigheterna i kroppen försvinner och smälter. Mycken mat och 
dryck orsakar magbesvär och sjukdomar. Sålunda är fastan bra för hälsan.  

6 – Du kommer också att tänka på dina behövande och fattiga bröder som lever 
hungriga och drabbas av svårigheter. Du börjar nämligen hysa empati för dem. 

Allt detta hör till visheterna. Den viktigaste är dock att reglera och träna jaget så att 
det lyder Herren (subhânahu wa ta´âlâ).  

 al-Bukhârî (1905) och Muslim (1400).14
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U 
DEFINITIONEN AV FASTAN 

Språkligt betyder fastan avhållsamhet. Därför sade ängeln Djibrîl (´alayhis-salâm) (en 
annan teori är att det var ´Îsâ (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade det) – till 
Maryam: 

  فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي
  نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا

”Ät och drick och var vid gott mod! Och om du skulle bli varse en mänsklig 
varelse, skall du säga: ”Jag har avlagt ett löfte till den Nåderike att avhålla mig, 
och att jag därför i dag inte skall tala till någon människa.”   15

Ordet avhålla (َصْوًما) betyder avhållsamhet från tal. Den språkliga definitionen av 
fastan är alltså avhållsamhet från vad som helst.  

Den föreskrivna definitionen av fastan är avhållsamhet från mat, dryck och lust från 
och med den andra gryningen till solnedgången. I islams begynnelse fick personen 
som hade brutit fastan äta, dricka och ha samlag så länge han inte somnade. Om han 
somnade blev det förbjudet att äta, dricka och ha samlag efteråt. Detta genomgick 
muslimerna ett tag. En man kallad för Abû Salamah jobbade på fältet fram till ´Ishâ'. 
När han hade kommit hem bad han om mat. Hans fru gick för att laga mat. När hon 
kom tillbaka såg hon att han sov varpå hon sade till honom att maten har blivit 
förbjuden för honom. Så han fortsatte att fasta och vaknade på fastande mage. 
Därefter gick han till sitt arbete och föll medvetslös vid Dhuhr. Han bars medvetslös 
till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som fick reda på vad som hade hänt.  

Liknande hände ´Umar bin al-Khattâb och andra troende (radhiya Allâhu ´anhum) 
som var intima med sina hustrur. ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) hade 
varit uppe sent hos profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och kommit hem 
varefter han ville ha samlag med sin hustru. Hustrun talade om för honom att hon 
hade sovit. Han trodde att hon ursäktade sig och hittade på varpå han hade samlag 
med henne mot hennes vilja. När hon hade försäkrat honom om att hon verkligen 
hade sovit blev han bedrövad. Nästa morgon gick han till profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) och berättade för honom om incidenten. Då uppenbarade Allâh 
(´azza wa djall): 

 19:2615
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 أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اهللُّ أَنَّكُمْ كُنتُمْ
 تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَاآلنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اهللُّ لَكُمْ وَكُلُواْ
  وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ اخلَْيْطُ األَبْيَضُ مِنَ اخلَْيْطِ األَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَمتُِّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ

”Nattetid under fastan är det tillåtet för er att komma nära era hustrur. De är en 
klädnad för er och ni är en klädnad för dem. Allâh vet att ni här misstog er och 
Han vänder Sig till er i Sin barmhärtighet och befriar er från denna börda. Det 
är rätt om ni ligger hos dem och söker det som Allâh har anvisat åt er; och ni får 
äta och dricka till dess den vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot 
nattens mörker. Återuppta då fastan och håll den tills natten faller på.”  16

Ordet ”av gryningsljuset” (ِمَن اْلفَْجِر) hade än inte uppenbarats. Det ledde till att vissa 
följeslagare, däribland ´Adî bin Hâtim (radhiya Allâhu ´anhum), lade ett vitt rep och 
ett svart rep under kudden. Sedan började de äta och dricka till dess att de kunde se 
skillnaden mellan de båda repens färger för att sedan börja fasta. Han gick till 
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och sade: 

”Allâhs sändebud! Jag lägger två rep under min kudde, ett vitt rep och ett svart rep. 
Därefter äter och dricker jag tills att jag kan se dem båda.” Då sade Allâhs sändebud 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Då har du en bred kudde. Det handlar om 
nattmörkret och dagsljuset.” Då uppenbarade Allâh (´azza wa djall): 

 مِنَ الْفَجْرِ 

”... av gryningsljuset...”  17

Därmed blev det klart att det vita respektive svarta repet i versen syftade på 
gryningsljuset och nattmörkret.  

Härmed vet vi att fastan varar från och med den andra gryningen till solnedgången. 
Gryningen i versen syftar inte på den första gryningen. Den första gryningens ljus 
bryter ut lodrätt, sträcker sig till halva mörkret och kommer cirka en timme innan den 
andra gryningen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

“Låt inte Bilâls böneutrop eller den lodräta gryningen hindra er från att äta och 
dricka, utan den vågräta...”  18

Det vill säga gryningen som bryter ut vågrätt.  

 2:18716

 al-Bukhârî (4509) och Muslim (1090).17

 Muslim (1094) och Ibn Mâdjah (706).18
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U 
RAMADHÂNS NYTÄNDNING 

En annan viktig fråga är hur Ramadhâns nytändning bekräftas. Ramadhân bekräftas 
via en muslim som svär vid Allâh att han har sett nymånen. När den tillkännages blir 
det obligatoriskt att fasta. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 

”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om ni finner det oklart får ni 
fullborda trettio.”  19

Det vill säga låt månaden vara trettio dagar. Den beskådningen gäller alla som bor i 
tidszoner efter den platsen. Så om nymånen skådas i exempelvis Pakistan, Irak, 
Kuwait eller i våra närliggande länder, åläggs vi att fasta. Ty solnedgången hos dem 
infaller innan solnedgången hos oss. Om månadens nytändning bekräftas hos dem via 
vittnesbörd, åläggs vi att fasta. Och om den bekräftas hos oss via vittnesbörd, åläggs 
länderna efter oss, liksom Egypten och de övriga afrikanska länderna, att fasta. 
Solnedgången i de länderna infaller efter solnedgången hos oss. Jag anser att det är 
den korrekta åsikten.  

Det finns muslimer som säger att om nymånen beskådas i ett land, så måste alla 
muslimer fasta utmed den beskådningen. Den åsikten fanns innan det klargjordes att 
solnedgångarna varierar i länderna. Människorna betvivlade den variationen innan 
den moderna tekniken kom i bruk. I dag är fenomenet klart och tydligt. I varje stad 
vet man när solen går ned. Det är något som tillkännages via medier och klockor. 
Numera är det välkänt att solnedgångarna varierar.  

Så om nymånen beskådas i ett land, åläggs länderna som ligger efter det i tidszonerna 
att fasta eftersom solnedgången i det förstnämnda landet infaller före solnedgången i 
de sistnämnda länderna.  

Beskådningen måste dock ske med blotta ögat. Den skall vara vanlig, inte mekanisk. 
En mekanisk beskådning är inte godkänd eftersom profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade: 

”Vi är ett olärt samfund; vi varken skriver eller räknar. En månad är så här och så här 
lång.”  20

Det vill säga att ibland är den tjugonio dagar och ibland är den trettio dagar. 

 al-Bukhârî (1909) och Muslim (1081).19

 al-Bukhârî (1913) och Muslim (1080).20
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U 
FASTBRYTANDE FAKTORER 

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) kräver att Hans slavar håller sig borta från mat, dryck 
och samlag under dagen som de fastar. Det betyder att den som avsiktligt äter eller 
dricker under den dagen gör en stor och grav synd.  

Men om han råkar äta eller dricka, så skall han veta att det är Allâh som har försett 
honom med maten och drycken. Han får däremot inte svälja något när han kommer 
ihåg att han fastar. Han som äter eller dricker utav glömska och sedan kommer på att 
han fastar måste omedelbart spotta ut det han har i munnen. Det han har svalt utav 
glömska är förlåtet och fastan är fullkomlig.  

Personen som har samlag med sin hustru under fastans gång har gjort sig skyldig till 
en väldig synd. Han är ålagd att sona. En man kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi 
wa sallam) och sade: 

”Allâhs sändebud! Jag har gått under!” Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) sade: ”Vad har orsakat din undergång?” Han svarade: ”Jag hade samlag med 
min hustru i Ramadhân.” Han sade: ”Kan du hitta en slav och frigöra den?” Mannen 
slog sig själv på halsen och sade: ”Jag svär vid Allâh att detta är den enda halsen som 
jag äger.” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fasta två månader i rad 
då.” Mannen sade: ”Vad om inte fastan fick mig att göra detta?” Det vill säga att han 
inte kunde undvika sin kvinna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Kan 
du föda sextio fattiga?” Mannen sade: ”Allâhs sändebud! Jag svär vid Allâh att vi åt 
ingen kvällsmat igår.” Mannen satte sig ned. Rätt som det var kom en man med cirka 
45 kg dadlar. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kallade på mannen och sade 
till honom: ”Ta detta och ge det till sextio fattiga.” Mannen sade: ”Skall jag ge det till 
någon som är fattigare än vi? Jag svär vid Allâh att det inte finns ett hushåll mellan de 
två lavorna som är fattigare än mitt hushåll.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa 
sallam) började skratta så att hans kindtänder syntes och sade: ”Ta det och låt din 
familj äta det.”  21

Den som har samlag med sin hustru i Ramadhân måste alltså sona på det omnämnda 
sättet: 

1 – Frige en slav vid förmåga. 

2 – Fasta två månader efter varandra.  

3 – Föda sextio fattiga människor. 

 al-Bukhârî (6711) och Muslim (1111).21
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De lärda har talat om petting och kyssar. Om en ungdom kysser sin hustru på ett 
lustfyllt sätt och får utlösning, måste han ta igen dagen utan att sona. Och om han inte 
får utlösning, så är han inte ålagd något. Dock bör ungdomen inte hålla på med sådant 
som kan bryta fastan.  

Vad gamlingen med den försvagade lusten beträffar, så är det även bättre för honom 
att undvika petting och kyssar. Men om han gör det så är han inte ålagd något. Det 
nämns i en hadîth att kyssar under fastan är som munsköljning . Det finns emellertid 22

lärda som säger att petting som slutar med utlösning ålägger soning. Andra lärda 
menar att dagen skall tas igen och inget mer och att soningen berör endast samlag. 
Den sistnämnda åsikten är förmodligen den bästa.  

De har även delade åsikter om slem. Vissa anser att fastan bryts om slemmet från 
huvudet sväljs. Det verkar dock som att den korrekta åsikten är att inget innanför 
kroppen bryter fastan. Man bör dock inte samla saliv, svälja slem och dylikt. Det är 
rentav obligatoriskt att hålla sig borta från allt det. 

Avsiktlig kräkning bryter också fastan. Den som provocerar fram sin kräkning har 
brutit fastan tvärtemot personen som kräks oprovocerat. Han måste dock vara 
försiktig och inte svälja något som han har kräkts. Fastan bryts om han sväljer något 
av kräket. Därmed måste han fortsätta fasta resten av dagen samt ta igen den därefter.    

Injektion i form av infusion i ådrorna bryter också fastan. Den är inte tillåten. 
Injektion i musklerna är däremot tillåten enligt den korrekta åsikten.  

Allâhs slavar! Dessa faktorer måste undvikas!  

 Djâbir bin ´Abdillâh (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade: 22

”´Umar bin al-Khattâb sade: ”Jag blev glad och kysste medan jag fastade. Jag sade: ”Allâhs sändebud! Jag 
har gjort något väldigt stort i dag; jag kysste medan jag fastade.” Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: 
”Vad säger du om att skölja munnen med vatten medan du fastar?” ´Umar sade: ”Harmlöst.” Då sade han 
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Det räcker.” (Abû Dâwûd (2385). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh 
Sunan Abî Dâwûd” (2385))
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U 
FRIVILLIG FASTA 

Människan bör vänja sig vid frivillig fasta. Det bästa är att vänja sig vid att fasta tre 
dagar i månaden. Det har rapporterats att ´Abdullâh bin ´Amr (radhiya Allâhu 
´anhumâ) lovade sig själv att fasta varje dag och be varje natt resten av livet. När 
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) fick reda på det gick han till honom och 
sade: 

”Har du sagt så?” Han sade: ”Ja, och jag ville endast väl.” Profeten (sallâ Allâhu 
´alayhi wa sallam) sade: ”Gör inte så. Om du gör det kommer ögat att sjunka in och 
själen bli utmattad. Du har rättigheter över dig själv, ditt öga har rättigheter över dig, 
din hustru har rättigheter över dig och din Herre har rättigheter över dig. Ge således 
var och en som har rätt dess rättighet.”   23

Ögat sjunker in på grund av svaghet och mycken dyrkan. 

Många av Salaf ivrade efter dyrkan och lade en stor vikt vid den. Det fanns en man 
som var uppe hela nätterna och bad. Trots att hans hustru ville att han tillbringade 
natten med henne vägrade han. Den kvinnan kom till ´Umar bin al-Khattâb (radhiya 
Allâhu ´anh) och sade: ”Min make fastar om dagarna och ber på nätterna.” Då sade 
han: ”En så bra make du har.” Kvinnan uttryckte sig så utav skam. Samtidigt fanns 
det en insiktsfull och kunnig man i ´Umars närvaro som sade: ”Du troendes ledare! 
Kvinnan har kommit till dig för att klaga på sin make.” Han kallade på henne och 
sade: ”Gå och kalla på din make.” Hon gick iväg och kom tillbaks med honom. 
´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade till mannen: ”Döm dem. Du vet 
något från hennes tal som inte jag vet. Du måste döma dem.” Mannen sade: ”Din fru 
klagar på att du ber på nätterna, fastar om dagarna och undviker hennes madrass.” 
Maken sade: ”Ja. Jag vill dyrka min Herre.” Mannen frågade: ”Har du någon annan 
hustru?” Maken sade: ”Nej.” Mannen sade: ”Allâh har låtit dig gifta dig med fyra 
stycken. Om du hade haft fyra fruar skulle hon här haft rätt till en av fyra nätter. Du 
har rätt att dyrka tre nätter. Den fjärde natten måste du tillbringa med din hustru.”  24

Poängen med det hela är att de första generationerna älskade mycken dyrkan medan 
dagens människor vänder den ryggen. Du vill att de åtminstone gör plikterna, men 
även där slarvar många människor. Allâhs slav! Se till att inte ådra Allâhs vrede över 
dig själv. Om du ber Honom (subhânahu wa ta´âlâ) om vägledning och strävar efter 
Hans välbehag, vägleder Han dig och låter dig tillhöra de gudfruktiga. 

SLUT

 al-Bukhârî (1979) och Muslim (1159).23

 al-Qurtubî tillskrev berättelsen az-Zubayr bin Bakkâr. Se ”al-Djâmi´ li Ahkâm-il-Qur'ân” (5/19).24
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