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Norsk

Før timeglasset er tomt

Var det ikke for mennesket en tid da han ikke var noe nevneverdig?(76:1) 

Tenk deg at du er fire år gammel og på stranden. Leirlederen har fortalt deg at du har fem minutter 
på deg til å bygge en stor borg. «Skynd deg!» sier din tre år gamle venn Amer «sanden her er for 
myk. Gå nærmere vannet og finn bedre sand!» 
Du løper av gårde og tar med deg så mye sand som de små hendene dine kan bære. Men når du 
løper tilbake, «visj,visj,visj», kjenner du sanden gli gjennom fingrene dine, og du kan ikke gjøre 
noe med det. På grunn av ditt hastverk har all sanden rent ut.«Ding,Dong». Konkurransen er over. 
Dette er analogien på våre liv, dette er analogien over tiden vår i Ramadan. 

For mange muslimer bosatt i vestlige land går dagene i Ramadan til arbeid eller skole, kvelder som 
vi utfører eller ikke utfører ekstra bønner etter kveldsbønnen(Tarawih), titter litt på fjernsyn(måtte 
Allah beskytte oss) og så er natten over. Deretter tilbake til arbeidet, og overalt er der folk som 
spiser og drikker av fontener med krystallklart vann.«Tikk,takk». Ramadan er over. 

Så dagens spørsmål er: Hvordan kan vi nyttiggjøre denne gaven fra Allah til det ytterste? Dette er 
vårt tema - innen sanden i Ramadans timeglass er tomt.

Hvor mange år har vi fastet i Ramadan? 10,15 eller 40 år? Er vi 10, 15 eller 40 ganger bedre? Eller 
er det som om vi starter med blanke ark hver gang Ramadan kommer? Alle tilbedelseshandlinger er 
til vår egen fordel! Livet er lagt opp på en slik måte at om vi ikke utfører tilbedelseshandlinger, er 
det vi som blir skadelidende.

Ramadan er ingen liten sak. Det er en av pilarene i vår religiøse praksis (Deen) og uten denne 
pilaren vil ens islamske fundament være ufullstendig. I denne måneden intensiverte Allahs Profet 
(saws) sin tilbedelse av Allah Den Allmektige(Allah ta'aala). Ved å gjøre dette, la han grunnlaget for 
at medlemmene av hans islamske samfunn(ummah) som kom etter hans død, kunne etterligne han. 

Ibn Al Qayyim, måtte Allah være hans sjel nådig (rahimahu Allah) skrev i sin bok Zaad Al-Ma'aad 
(engelsk oversettelse Provisions of the Hereafter) at hans (saws) velsignede veiledning i Ramadan, 
er at han brukte å intensivere og utvide sine tilbedelseshandlinger. For eksempel: Engelen Gabriel 
(Jibril) pleide å innstudere Koranen med ham om nettene i Ramadan. Når Gabriel besøkte ham så 
ville han intensivere mengden av frivillige almisser for Allahs skyld (sadaqah). Han(saws) var den 
mest gavmilde av alle mennesker og Ramadan var den tiden da han var mest gavmild. I Ramadan 
ville han fylle sin tid med å gi frivillige almisser for Allahs skyld, behandle folk med vennlighet, 
resitere Koranen, utføre bønner (salah), erindre Allah og oppholde seg i bønnerommet (masjid) over 
en lengre tidsperiode for utøvelse av tilbedelseshandlinger. Vanligvis de siste 10 dagene av 
Ramadan (i'tikaaf). 

Observatører beskrev måten Allahs Budbringer(saws) ga, som «den velsignede vinden» (ar-reeh al-
mursalah). Hvorfor? «Den velsignede vinden», som de kjente den som, var en kald vind som brakte 
avkjøling til alle som en - ingen ble nektet dens velsignelse. I tillegg var «Den velsignede vind» 



ikke lat med å bringe sin godhet til folket, den kom hurtig til alle sammen. Dette er hvordan Allahs 
Profet(saws) ble beskrevet, og dette er hvordan våre tjenester til menneskeheten bør være - raske og 
vidstrakte. Med Allahs tillatelse (Bi idhnillah) 

Nedenfor er 10 ideer for å nyttiggjøre oss av Ramadan til det ytterste, innen den glir vekk mellom 
fingrene våre: 

1. Fastingens (siyaam) rente og renters rente:
Hvis du fortalte din økonomiske rådgiver at du kun ønsket plassere pengene dine på en rentefri 
konto og la dem stå der, så ville din rådgiver svart: «Du gjør feil! Invester dem i aksjemarkedet, slik 
at pengene dine blir multiplisert. Ditt pengebeløp vil bli mange ganger høyere enn hva du har nå:»
Så nå stiller jeg deg spørsmålet: «Ville ikke du elsket å få din belønning for din faste i Ramadan to 
ganger? Hvordan synes du det høres ut?» 

Zayd ibn Khaalid Al Juhanee fortalte at Profeten(saws) sa: «Den som gir en fastende person mat 
til å bryte fasten med, vil få belønning tilsvarende den fastende personens belønning, uten at 
noe av den fastende persons belønning blir redusert.» 

Hvordan gjør vi dette? Spør muslimske nødhjelpsorganisasjoner om de har et «gi-næring-til-en-
fastende» program. Høylig Lovpriset og Herliggjort er Allah (Subhan Allah), da kan du erfare at det 
bare koster rundt 6 kroner å mate en person! Dermed kan man for omtrent 185 kroner ha doblet sin 
lønn når Ramadan er over. 
Vi bør heller ikke glemme de trengende i vår egen by. Man tror gjerne at det ikke finnes noen 
trengende mennesker i et «moderne» vestlig land eller by. Dette er langt fra realiteten. Der er mange 
fattige familier som venter på å bli sett. Spør de som er rundt deg, og du vil finne i din egen bakgård 
en gullgruve av mennesker som kan trenge din hjelp.

Jeg snakker om USAs hovedstad, Washington, DC. Hvis man hadde en innsamlingsstasjon for 
innlevering av mat og drikke som gikk til alle trengende muslimske familier i Washington, ville det 
fremdeles ikke være nok! Jeg har sett dette med egne øyne. Hvor velsignet det ville vært å få 
ungdom som bare henger på baksiden av moskeen under ekstrabønnene etter kveldsbønnen (Isha 
Salah), til å ta på seg denne oppgaven. De kunne organisere innsamling av maten og distribuere 
den. Det lar seg gjøre! Alt som trengs er en leder med visjon om å sette dette opp for ungdommer og 
alle de gode menneskene som ønsker å være med å gjøre en forskjell. 

2. Operasjon Ungdomsveiledning 
Ofte i Ramadan er det visdomsord (khaatirahs), møter med primærformålet å øke ens islamske 
kunnskaper (halaqahs) og påminnelser, alle rettet mot de voksne som ber ekstrabønnene etter 
Kveldsbønnen. Ungdommene ser ut til å oppføre seg respektløse der de står bakerst i moskeen og 
prater med hverandre.

«Hysj!» roper noen til dem.«Lytt eller gå ut, og vi foretrekker at dere går ut!» Tause lister de seg ut 
av moskeen, og prater med hverandre og henger ute i lag gjennom hele Ramadan. Styrker dette 
troen (imaan)? Husk Allahs befaling om at du skal beskytte din kone og ditt avkom. 

Prøv dette: Akkurat som der er ting for de voksne, kunne vi ha Ramadan aktiviteter og religiøse 
påminnelser rettet spesielt mot ungdom. Og det trenger ikke være i moskeen. La oss si at 
ungdommen liker å prate med hverandre og henge ute i lag på parkeringsplassen. Hvorfor ikke 
organisere aktiviteter der? Kanskje det kunne være på kurvballbanen, eller på parkeringsplassen? 
Ha visdomsord en 5 minutters tid, spill noe i lag med dem, og gi dem noen noble prosjekter som de 
skal fullføre i Ramadan. 



For å få til en forandring som dette, trengs det en leder med en visjon, en som erkjenner at 
ungdommen er hans eller hennes ansvar. Jeg ber om at personen er deg! 

3. Avslått –TV- måned 
Alle foreldre vet at når de ønsker at deres barn skal gjøre leksene sine ordentlig og utmerke seg på 
skolen så sier de til dem: «Ingen TV-titting!» Om dette er hva vi gjør i det fysiske universet (dunya), 
hva gjør vi så med de som ønsker å utmerke seg i Ramadan? 

Fasten og Koranen vil være vitner på vegne av Allahs tjener og slave ('Abd) på 
Oppstandelsens dag. Fasten vil si: «O Herre, jeg nektet han mat og tilfredsstillelse av sitt 
begjær, så la meg være hans redskap for å entre Paradis.» Og Koranen vil si: «O min Herre, 
jeg nektet han nattesøvn, så la meg være hans redskap for å entre Paradis.» Og han vil få 
inntrede Paradis på grunn av disse to (Musnad Ahmad). 

Prøv dette: Kunngjør til husets folk at Ramadan er den offisielle «avslått-TV- måneden». Vær et 
eksempel for andre og gjør morsomme og givende ting i stedet. Gå på besøk til folk, ta på deg 
ansvaret for et «gi-næring-til-en-fastende-i-Ramadan» prosjekt, øk dine kunnskaper osv. Slå av Tv-
en og slå på livet! 

4. Personlig ydmyk bønnfallelse til Allah (Dua') 
Ramadan er måneden for personlige, ydmyke bønnfallelser til Allah, en essensiell del av fasten.
Allahs Profet (saws) sa: «Der er tre personer hvis personlige, ydmyke bønnfallelser til Allah 
vil  bli  akseptert  av  Han:  Den  fastende  person,  den  undertrykte  og  den  reisende.»  

Prøv dette:  Lag en liste over alle dine mål i livet. En del for dine (a) personlige mål,  (b) åndelige 
mål, (c) økonomiske mål og (d)bidragsgivende mål. 
Ta fram listen hver dag i Ramadan og bønnfall Allah ydmykt om å gi deg evner og muligheter til å 
oppfylle disse målene, slik at du blir blant de framgangsrike mennesker (tawfeeq). Ved hardt arbeid 
vil  du  nå  dine  mål,  både  under  og  etter  Ramadan,  om  Allah  vil  (inche  Allah).  

5. «Sette-pris-på-dine-foreldre» - måned. 
Vi vet alle at den som vekker oss opp til måltidet før morgenbønnen (Fajr Salah) når vi faster 
(suhoor), er vår mor. Det var i hvert fall tilfellet hjemme hos meg da jeg vokste opp. Hadde det ikke 
vært for hennes vekkerklokke, hennes matlaging i de siste timene av natten, hennes moderlige 
kjærlighet som gjorde at hun vekket alle, -måltidet for å avslutte dagens faste (iftar) ville blitt vår 
frokost. Hvis du ikke lengre bor sammen med dine foreldre, vet du hva jeg snakker om. 

Husk på den hadithen om personen som ikke rekker få/gi tilgivelser i Ramadan. Sluttdelen av 
hadithen forteller at omtalte person fant foreldrene, som da var blitt gamle, og de var ikke et 
redskap for denne personen til å entre Paradis (Djennah)! 

La oss annonsere det høyt og tydelig denne måneden: «Takk mamma! Takk pappa!» La oss ta vare 
på dem denne måneden med ekstra samtaler, ekstra klemmer og ekstra kjærlighet. 

6. Styrketime i bønnerommet (Al-Masjid) 
I Ramadan, hvorfor ikke tilbringe litt lengre tid i moskeen før du forlater den? Dette kan gjøres etter 
morgenbønnen (Fajr Salah) eller ettermiddagsbønnen (Asr Salah). Len deg tilbake, ta en bok med 
Koranen inni (Mushaf) og kom i hu Allah. Etter hvert som din tid i moskeen øker, ved tillatelse fra 
Allah (bi idhnillaah), vil din kjærlighet til bønnerommet øke og bønnerommet vil få mer og mer 
plass i ditt hjerte. Gjør bønnerommet til din personlige styrketreningstime.



7. Arrestasjon av dårlige vaner 
Noen mennesker kan ha et problem med tobakk eller en TV-avhengighet. Når Ramadan starter, sier 
mange av dem: «Jeg kommer til å trene meg opp til å slutte å røyke eller slutte med min overdrevne 
TV-titting gjennom hele Ramadan.» 
Åå, så du ikke har et røykeproblem? Vel, alle har vi noen dårlige vaner og alle har vi noen synder 
som vi gjentar, og som vi ber om at vi skal klare å slutte med. Gjør Ramadan til en 
opplæringsmåned ved å fortelle deg selv at du skal avstå fra denne synden eller uvanen hele 
måneden. Hvis Allah gir deg evnene og mulighetene til å oppfylle denne oppgaven, og være 
framgangsrik i denne måneden, bør du fortsette å be til Allah om at du holder deg borte fra 
synd/uvaner også etter Ramadan. 

8. Gavesporet 
Har du lagt merke til hvor høyt verdsatt en flaske parfyme er når den deles ut av en liten muslim på 
fire år? Alle elsker å få en gave. 
Hvorfor ikke ta dette et skritt videre? Gå til din lokale islamske bokhandel og be om et storinnkjøp 
av gunstig islamsk materiale - noe i  10-20 kroners klassen. Deretter gir du det til alle som kommer 
til moskeen din. Med Allahs tillatelse vil du kunne se at ut av denne lille innsatsen vil folk lære noe 
i hele Ramadan pga. denne gaven. 

9. Muslimske Ramadan konvertitter! 
Det er sant at de første dagene av Ramadan økes betraktelig antall muslimer som kommer til 
bønnerommet. Det er også en trist sannhet at den første dagen etter Ramadan synker antallet 
muslimer som kommer til bønnerommet betraktelig. Denne ideen er Operasjon «ikke-bare-
Ramadan-muslimer».Vi ønsker at folk kommer hele året! 

En mann kom til Ibn Abbas, mens han opphold seg i moskeen over en lengre tidsperiode for 
utøvelse av tilbedelseshandlinger (i'tikaaf), og ba om hans assistanse. Ibn Abbas var på vei ut av 
moskeen i lag med mannen da folkene rundt ham advarte: «Men du er i i'tikaaf.» Han svarte: «Å 
hjelpe min bror med å oppfylle hans behov, er mer elsket av meg enn å utføre i'tikaaf for 2 måneder 
i Allahs Profets(saws) moské.» 

Prøv dette: Lag et «medfølelsesmannskap» som arbeider spesielt med å nå ut til Ramadan muslimer. 
Ekstra særskilt oppmerksomhet vises dem, og verv med ansvarsområde blir delegert til dem slik at 
de kan delta mer i moskeen. Inviter dem til spesielle måltider for å avslutte dagens faste, hvor de er 
i oppmerksomhetens sentrum. Med denne ekstra oppmerksomheten og ansvaret, med tillatelse av 
Allah, vil alle måneder være som ramadan for dem, og moskeen (mesjiden)vil være full hele året. 

10. Hjemmemøter med primært formål å øke ens islamske kunnskaper (Hjemmehalaqah)  
Muslimske  familier  forbeholder  ofte  sin  tilbedelse  til  moskeen.  Hvorfor  ikke  lage  en  islamsk 
familietid hjemme?
Det kan fungere som dette: Når ekstrabønnene i moskeen etter Kveldbønnen er over, - eller etter 
ettermiddagsbønnen, samles familien i 15 minutter. Der er mange ting du kan gjøre i halaqahen din, 
men hovedpoenget er at du setter av tid til dette. 

For eksempel: hvert familiemedlem kan lese noen vers fra Koranen. Eller barna kan lese en historie 
om Profetens (saws) følgesvenner (Sahaabaa), slik at alle familiemedlemmene kan gjenoppfriske 
sin kunnskap. Eller hvert familiemedlem kan snakke om hva Allah har velsignet dem med og hva de 
har i sine liv som de er takknemlige for. Kun 15 minutter for hjemmelaget halaqah. Dette vil for 
hele familien, med tillatelse av Allah, være en kilde til ens indre trosliv. 



En gjennomgang av de 10 ideer som kan forbedre ens Ramadan: 

1. Fastingens (Siyaam)rente og renters rente. 
2. Ungdomsveiledning
3. Avslått TV måned 
4. Personlig ydmyk bønnfallelse til Allah(Dua') 
5. «Sette-pris-på-dine-foreldre»- måned. 
6. Styrketime i bønnerommet(Al-Masjid) 
7. Arrestasjon av dårlige vaner 
8. Gavesporet 
9. Muslimske Ramadan konvertitter! 
10. Hjemmemøter med primært formål å øke ens islamske kunnskaper (Hjemmehalaqah) 

Fortiden  så  muslimer  som  tilbrakte  nettene  i  Ramadan  i  bønn  til  Allah.  Den  så  dager  hvor 
mennesker, for Allahs skyld, gikk tørste. De visste at denne sesongen ville de kanskje aldri oppleve 
en gang til, og de hørte Allahs ord «Et begrenset antall dager» (Ayyaman Ma'doodaat)
Ikke la sanden i Ramadan gli gjennom fingrene dine. 

Muhammad Alshareef 


