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RAMADANS EGENSKAPER/KJENNETEGN
Allah (SWT) sier: ” Dere som tror, det er foreskrevet dere å faste, slik det var foreskrevet dem som levde før dere, så 
dere må bli gudfryktige” Koranen 2.183.
Kjære muslimer, ramadan måneden eier en spesiell plass i muslimenes hjerter. Allah (SWT) har gitt ramadan måneden 
med dets egenskaper en plass som er mer verdifullt framfor alle andre måneder.
Vi nevner noen av dem her:

- Dårlige gjerninger slettes:
Allah (SWT) velsignet denne nasjonen med godhet (IHSAN), gunst og velbehag. I denne måneden sender Han ned sin 
nåde og tilgivelse slik at nasjonen blir tilgitt.
O Muslimer, dager i ramadan er dager der man får sine synder tilgitt. Så her må vi kappes med å be om tilgivelse. 
I denne måneden åpnes Paradisets porter og Helvetes porter stenges, og djevlene er i lenker. Vi spør følgende spørsmål. 
Hvor er de som ønsker å få sine synder tilgitt? Hvor er de som gråter over deres gjerninger? Vi må våkne. Noen av de 
som har utført fasting med oss i fjor er borte i år. Benytt sjansen. Det er slettes ikke sikkert vi vil oppleve ramadan som 
kommer. 
Djaber Bno Samra (raa) sa: Profeten (SAAW) sa: ”Djibril kom til med og sa. O Mohammed, en som har opplevd 
ramadan og dør rett etter, og ikke fikk sine synder tilgitt. Han havner i helvete samt Allah (SWT) skyver han 
bort. Si amin, så sa jeg amin”.

Abo Horayra (raa) sa: Profeten (SAAW) sa: ”De 5 bønnene, fra jumaa til jumaa og fra ramadan til ramadan er 
tilgivelses momenter så lenge det store synder er unngått”.
Noen fra salaf sa: ”året er som et tre, månedene er dets greiner, buskene er dets dager, bladene er timer og menneskets 
pust er dets frukt. Radjeb måned er tidspunktet der bladene kommer ut, Shaaban er måneden der greinene formes, 
ramadan er tidspunktet for befruktning og troende er frukt plukkere”. Taperen er den som lar denne sjansen passere 
forbi uten å streve for å endre seg. 
Om vi kunne be de døde om å ønske seg ett eller annet i jordiske liv, da ville de ha valgt en dag i ramadan.

-Tarawih måned, våk og bønn:
Tarwih er en tid med stor betydning hos Allah (SWT). Heldig han som fastet om dagen og våket i bønn.
Noen fordeler med Tarawih salah: 
Nattebønn er tegn på god tro og tilgivelse for syndene til de ovennevnte. Profeten (SAAW) sa: ”Han som våker ut av 
tro og håp om belønning, vil hans tidligere synder tilgis” Avtalt.
Blant fordelene med Taraweeh for den som utfører bønnen, fortjener navnet på helgener og martyrer. Dette er gitt av 
Allah (SWT).
En mann kom til Profeten - fred være med ham - sa: "O Allahs budbringer: ((hva tror du, hvis jeg anerkjenner 
at det ikke er andre guder enn Allah, og du er Guds budbringer, be de fem daglige bønnene, gi Zakat, faste 
Ramadan og våket i bønn. Blant hvem blir jeg å finnes? Profeten (SAAW) svarte: Fra vennligsinnede og 
martyrer. [al-Bazzar, Ibn Khuzaymah].

Det var Umar ibn al-Khattab (raa) ved første natten av ramadan utførte salah Maghrib og sa: "Når det er sagt, denne 
måneden, faste er skrevet ut til deg, mens natte bønn er ikke forskrevet for deg. Han som kan, frivillig, utføre nattebønn 
er det vel og bra".

Blant fordelene med Tarawih bønner og velsignelser er at den som utfører tarawih bønn med imamen helt til slutt, vil 
han få forskrevet (Konot) nattebønn. Abu Dhar - må Allah være fornøyd med ham - at Allahs budbringer - fred være 
med ham - sa: Hvis en mann ber med imamen til han er ferdig, vil få belønning som tilsvarer en som utfører 
nattebønn.

Be med imamen til han er ferdig. Vær tålmodig noen minutter og du får belønning som tisvarer en hel natt. 
Frykt Gud, O slave av Gud i livet ditt som halvparten av det har allerede passert og godta Tarawih bønner Allah 
aksepterer deg og se på salaf og til profetens følgesvenner.
Saib bin Yazid sa: " Umar ibn al-Khattab (raa) ba 2 menn, Umar ibn Ka'b og Tmima dari om å utføre Tarawih med 11 
rak'ah. I den tid utførte imamen 200 vers helt til folk ble slitne ved å stå. Noen av oss lente seg mot stokker. Vi forlot 
stedet kun for å rekke Suhoor slik at vi kom tilbake til Fajr".  

Profeten (SAAW) sa: Utfør nattbønn for den er utført av vennligsinnede, og den gir deg nærhet til Gud og hinder 
å havne i synd og soning av synd, og god for helsen. [Sahih hadeeth fortalt av Tirmidhi og andre].



Abu Darda - må Allah være fornøyd med ham - sa: "Be i nattemørket 2 rak'ahs som dere vil dra stor nytte av i gravens 
mørke" Fast en varm dag med sterk hete som dere vil trenge under oppstandelsens dag og gi almisse i dag mens du er i 
behag som du får bruk får seinere under ubehag."

-Ramadan måneden åpner Paradisets porter:
Abu Huraira - må Allah være fornøyd med ham - at Allahs budbringer - fred være med ham - sa: Når Ramadan 
kommer, åpnes Paradisets porter og Helvetes porter stenges, og djevlene er i lenker. [Bukhari og Muslim].
Åpningen av portene til Paradise i Ramadan er et faktum som ikke trenger å tolkes, og dette er en stor velsignelse og en 
gave fra Allah. Han er sannlig nådig og snill mot sine slaver i denne måneden.
Det er paradiset O slaver av Allah som Han selv har sådd med egne hender. 
Det er paradiset, som ikke kan gis av andre enn av den allmektige Allah. 
Det er paradiset, som er tilholdsstedet. 
Det er paradiset, som er verd all streving. Så strev.
Det er paradiset, som du ser fram til. 
Det er paradiset, som var mest savnet av de rettferdige av denne nasjonen, så spør om det Jaafar At Tayar, Omair Bno 
ElHamam, Haram Ibno Milhan, Anas ibn Nadar, Amer bin Abi Fahira, Amro bin Jamooh og Abdullah bin Rawaha.

Ja, det er paradiset, som åpnet sine dører disse dager, men hvor rart, hvordan i all verden kan de som ser fram til å entre 
dets porter sove fra sjansen om å gjøre gode gjerninger. Hvem foretrekker å bo i dette huset etter å ha hørt nyhetene, det 
er paradis, hjem til de som tror på løfte fra Allah, gjør bønn om nettene i Ramadan, faster om dagen og gir mat til 
trengende. Profeten (SAAW) sa: ”Rommene i paradiset er av en slik art at du fra utsiden kan se hva som er inne 
og fra inne kan du se utenfor. De spurte "Hvem er de til O Guds budbringer? Han sa de er til de som mater folk, 
holdt fasting ved like, og gjør bønn om natten når folk flest sover”.

Paradiset er pyntet og gjort klar til en nasjon. Ingen av andre nasjoner fortjener det bedre enn nasjonen til Muhammad - 
fred være med ham -. 
Allah (SWT) sier: ” På den dag finnes strålende ansikter som ser på Herren, og på den dag finnes ansikter som er 
formørkede, så man kunne tro at noe skrekkelig er over dem.” Koranen 75: (22 - 25).

-Ramadan er måneden der helvetes porter lukkes:
Allah (SWT) sier: ” Sannelig, helvete ligger på lur, et hjem for de oppsetsige.” Koranen 78: (21-22)-
Profeten (SAAW) sa: Ved Han som har min sjel i Sin hånd, hvis dere skjønner hva jeg så, ville dere ha ledd lite og 
gråter mye. De sa hva har du sett O sendebud? Han sa: Jeg så Paradiset og Helvete.
Brannen som Profeten (SAW) så ødelegger alt og er sannlig verre enn man kan forstille seg.  
Denne brannen er opprettet, eksisterer og er klar. Pass på at du ikke havner i den. 
Hver og en av oss vil, på en eller annen måte i oppstandelses dag, oppleve helvetes flammer. Allah (SWT) sier: ” Det er 
ingen blant dere som ikke vil komme hen til det. Dette er opp- og avgjort av Herren.  Men så vil Vi frelse de 
gudfryktige, og la de urettferdige bli stående der på kne.” Koranen 19 (71-72).

O slave av Gud, saken er ekte og vil finne sted. Forestill deg følgende: brann, mørke skyer, intens varme, straffende, 
smertefull plage, lidelse, kjettinger og lenker.
Vi søker tilflukt hos Allah. Når vi hører slikt, mister man kanskje motet. Fortvil ikke, det finnes en utvei. Søk tilflukt 
hos Allah, be om tilgivelse, begå ikke de store syndene og kryss for all del ikke grensene som er satt av Allah (SWT).

-Ramadan: Koranens måned:

Ramadan er Koranens måned samt en måned for alle himmelske bøker.
Waila Ibno Asqa (raa) rapporterte at Allahs budbringer - fred være med ham - sa: Ibrahims (AS) fikk sine skrifter ved 
første dagen av Ramadan, Toraen den 6 dagen av Ramadanen, og evangeliet til den trettende av Ramadan, og 
salmene den 18 dagen av Ramadan og Koranen ble åpenbart til den tjuefjerde dagen av Ramadan. [hasan 
hadeeth fortalt av Ahmad og Tabaraani]. 
Om Koranen Allah (SWT) sier – ” I måneden ramadan, hvori Koranen ble åpenbart som ledelse for menneskene, 
som ledelsens klare ord,” Koranen 2 (185).
Det eksisterer et spesielt forhold mellom fasting og Koranen. Folk flest (muslimer) bruker denne tiden til Koran lesing, 
lytting og resitering. På den måten forsterkes troen (Guds frykt). Ibn Rajab sa: Salaf brukte tiden i ramadan til å resitere 
Koranen både i bønn og i hverdagen. 

Han sa også: Qatada studerte Koranen i Ramadan måneden, samt at Zehri brukte å si at ramadan er måneden som 
brukes kun til Koran lesing samt å gi mat til de fattige. 
Ibno Al Hakem sa: Imam Malik brukte, i ramadan måned, å rømme fra Hadith lesing og forsker forsamlinger. Slik at 
han kunne disponere tiden til kun Koran lesing og resitasjon. 
Abdul-Razzaq sa: Sufian Atawri, i Ramadan måned, la unna alle tilbedelser for kun å lese Koranen. 
Jeg ber Allah om å akseptere våre gode gjerninger. 
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