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Norsk
Belønning i måneden Ramadan
All takk til Allah, Den mest sjenerøse. Jeg bevitner at ingen annen enn Ham er verdt tilbedelse og
Han har ingen partner. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud.
Muslimer! Frykt Allah og adlyd Ham. Jeg gir dere gode nyheter om at måneden Ramadan nærmer
seg. Dette er måneden da Koranen ble åpenbart som veiledning for menneskeheten, for å oppklare
og skille mellom sannhet og falskhet. I løpet av denne måneden er barmhjertighetens porter åpnet
og helvetes porter er forseglet. I denne velsignede måneden er Satan og jinn i lenker. Belønninger
for handlinger blir i denne måneden forøket, synder tilgitt og bønner besvart. Det er måneden for
utholdenhet, barmhjertighet, medlidenhet og veldedighet.
Profeten (saws) ble spurt om hva den beste veldedighet var og han (saws) svarte: «Ramadanens
veldedighet (som gis i løpet av Ramadan).» [Tirmidhi]
Salman Al-Farisi, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) talte på den siste
dagen i Shaban, han sa: «Godtfolk! En storartet og velsignet måned nærmer seg, en måned som
innehar en natt bedre enn tusen måneder. Allah har gjort faste i dets dager obligatoriske, og
bønner i dets netter frivillige handlinger. Enhver som søker nærhet til Allah denne måneden,
gjennom enhver rettskaffen handling, vil være lik en som utfører en religiøs forpliktelse ved
en annen anledning, og enhver som utfører en obligatorisk handling i tilbedelse i denne
måneden, vil være lik en som utførte sytti slike handlinger ved en annen anledning. Det er
tålmodighetens måned, og belønningen for tålmodigheten er Paradis. Det er en måned for
medlidenhet og troendes underhold økes. Den som mater en fastende person denne måneden
vil få sine synder tilgitt, beskyttes og frigis helvetesilden. Man får også belønningen til den
fastende personen, uten at den personens belønning minkes.» Ledsagerne, måtte Allah være
fornøyd med dem, sa: «Allahs sendebud! Det er ikke alle blant oss som har ekstra mat til å
mate en annen fastende person.» Profeten (saws) svarte: «Allah vil gi dere belønningen for å
mate en fastende, selv om dere bare gir en slurk melk, en daddel eller en slurk vann. Den som
mater en fastende person til den er mett, vil Allah gi drikke fra min elv, en slurk av den gjør
at man aldri mer blir tørst, helt til man entrer Paradis.» Han sa videre: «… Dette er måneden
der begynnelsen er barmhjertighet, midten er tilgivelse og den siste delen er frigivelse fra
helvetesilden.» [Al-Bayhaqi] Så vær oppmerksomme. Måtte Allah være barmhjertig med dere alle.
Dere som tror, vær oppmerksomme på Profetens (saws) tale, der han ga gode nyheter til sine
ledsagere om måneden Ramadan. Han informerte dem om dets belønninger og hvordan
belønningen for rettskafne handlinger økes i den måneden. Det er sannelig en storartet og velsignet
måned. Profeten (saws) sa angående måneden Ramadan: «Aldri har det vært en bedre måned for
de troende, og aldri har det vært en verre måned for hyklerne.» [Ahmad]
Abu Hurayrah, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Alle
(belønninger for) handlinger av Adams sønner, er for en, (han er klar over at) belønning for å
utføre dem vil bli økt fra ti til syv hundre ganger. Allah har sagt: ‘Unntatt fasting, for det er
for Meg. Jeg skal belønne det (dvs. Jeg skal bestemme hva belønningen vil bli). Dette er fordi
den fastende levner sitt begjær, sin mat og drikke bare for Min sak.’ Den fastende har dobbelt
så stor nytelse; én når man bryter fasten og én annen når man møter sin Herre. Lukten fra en
fastende persons munn er bedre for Allah enn lukten av musk.» [Ahmad]

Profeten (saws)refererte til Ramadan som «utholdenhetens måned» på grunn av nødvendigheten av
utholdenhet og tålmodighet i denne måneden. På grunn av dette, så vel som at man lider av sult,
tørst og kroppslig svakhet på grunn av fasten, så sa Abdullah ibn Umar, måtte Allah være fornøyd
med ham at Profeten (saws) sa: «Det er bare Allah som vet belønningen for fasten.» [AlBayhaqi]
Belønningen for rettskafne handlinger varierer av forskjellige grunner, som for bestemte hellige
plasser, som Mekka og Medina. Profeten (saws) sa: «Bønn i min moské er tusen ganger bedre (i
belønning) enn bønn andre plasser; unntatt Al-Masjid Al-Haram (moskeen i Mekka).»
[Bukhari]
Blant dyder i denne velsignede måneden er at belønning for handlinger økes opp til syv hundre
ganger for de med ren intensjon og som utfører handlinger bare for Allahs skyld, som de som gir i
veldedighet fra sin velstand, så fremt at deres velstand er fra lovlige midler. Allah godtar bare i
veldedighet fra lovlige midler. Profeten (saws) sa: «Allah godtar veldedighet med Sin høyre hånd
og øker belønningen for den som gir, akkurat som om en av dere oppfostrer sitt føll; til
belønningen for det blir som størrelsen på et fjell.» [Bukhari, Muslim]
Anas ibn Malik, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Veldedighet
slukker Herrens sinne og beskytter giveren fra en ulykkelig slutt.» [Tirmidhi]
Profeten (saws) sa: «Den troendes skygge på Dommedag er ens veldedighet.» [Ahmad]
veldedighet som blir gitt i det skjulte, er bedre enn det som gis åpenlyst. Allah har sagt: Om dere
gir almisser åpent, er det vel og bra. Men om dere gir dem til de fattige i det skjulte, er det enda
bedre, og det utvisker noen av deres misgjerninger. Gud er vel underrettet om hva dere gjør.
[2:271]
All takk er for Allah, Den mest sjenerøse. Jeg bevitner at ingen annen enn Ham er verdt tilbedelse,
uten partner. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud.
Abu Hurayrah, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Ingen bør faste
de to dagene rett etter Ramadan, unntatt den som faster regelmessig; om disse to dagene faller
på de dagene som man faster, så la en faste disse dagene.» [Bukhari, Muslim]
Abu Hurayrah, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Om halve
Sha’ban måned gjenstår, ikke fast.» [Tirmidhi, Abu Dawod]
Abu Al-Yaqdhan Ammar ibn Yasir, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws)
sa: «Den som faster en dag som folk er i tvil om det er innenfor Ramadan eller ikke, er ulydige
mot Abul-Qasim (dvs. Mohammed (saws)).» [Abu Dawod, Tirmidhi]
Abu Hurayrah, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Fem daglige
bønner fra fredag til fredag, og fra Ramadan til Ramadan, vil viske ut synder utført mellom
dem hvis store synder unngås.» [Muslim]
Det er fire grunner for å avslutte eller unngå faste i Ramadan:
Første kategori: For de syke, som skades om de faster og den reisende, som også har lov til å
forkorte sin bønn. Det er bedre for disse to i denne kategorien å ikke faste, og ta opp igjen fasten
senere. Om de velger å faste så blir det akseptert.

Andre kategori: Kvinne i menstruasjonstiden eller gravide som blør etter fødsel. Kvinner som
prøver å faste i denne kategorien vil få sin faste annullert, selv om de fortsatte å holde seg borte fra
mat og drikke. De må ta opp igjen disse dagene senere.
For gravide eller ammende mødre, som frykter for spedbarnets sikkerhet og velvære, kan avslutte
sin faste. De må derimot gjøre opp for den fasten de mistet, i tillegg til å mate en trengende person
for hver dag de mistet. For de andre i denne kategorien som avslutter sin faste, trenger bare å gjøre
opp for den dagen senere.
Dette gjelder for alle unntatt de som bryter sin faste ved å ha seksuelt samvær. De som gjør det må
gjøre opp for fasten og frikjøpe en slave. Om de ikke kan finne en slave, så må de faste i to
sammenhengende måneder. Om de ikke er i stand til det, så må de mate seksti fattige personer. Om
de ikke er i stand til dette på grunn av fattigdom, så frafalles straffen. Om en mann har seksuelt
samvær med sin kone i løpet av dagen i Ramadan og ikke betaler kaffarah (straffen) for det, og har
så seksuelt samvær igjen med sin kone når han skal faste, så må kaffarah gis to ganger. Om han
allerede har gitt kaffarah én gang for første krenkelsen, så trenger han bare å gi det én gang til for
den andre krenkelsen (dvs. Man må betale kaffarah for hver av krenkelsene). Dette nevnes i boken:
Al-‘Iddah Fi Sharh Al-‘Umdah.
Abu Sa’id al-Khudri, måtte Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) sa: «Enhver
som faster en dag for Allahs skyld (i Jihad), vil Allah gjøre avstanden til helvetesilden sytti år
unna en.»

