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Norsk
Zakat al-fitr
All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham,
uten partnere. Måtte Allah sende velsignelser over Hans siste sendebud.
Allahs tjenere, vi takker Allah Den allmektige for velsignelsen av slutten på Ramadans faste, og vi
ber Allah om å akseptere vår faste og tilbedelse. Allah forordnet bestemte tilbedelser ved slutten av
måneden, som vi må lære for å kunne utføre det. Fra denne tilbedelsen er zakat al-fitr, som er pålagt
muslimer; unge, eldre, menn og kvinner.
Allahs sendebud (saws) har sagt at zakat al-fitr er pålagt, én sa’ dadler eller én sa’ bygg, for menn
og kvinner, unge og gamle, og beordret folk å betale det før de går til Id-bønn. Dadler og bygg
nevnes her symbolsk; regelen er basis for alle måltider, og det må være den beste maten, som er
best for fattige. (Sa’ er i følge lærde i Saudi Arabia 2,6 kg)
Allah ber oss betale zakat al-fitr som renselse for alle feil som minsker fastens belønning.
Zakat sprer kjærlighet og lykke blant samfunnets medlemmer, spesielt fattige og trengende. Og
denne gledens- og nytelsens festdag, bør gjøres lett tilgjengelig for hele samfunnet, inkludert fattige
og trengende.
Zakat al-fitr bør betales før id-bønn, og muslimer bør lete etter folk som trenger det mest. Etter Ibn
Umar (måtte Allah være fornøyd med ham): «Allahs sendebud (saws) sa at zakat al-fitr skal
betales før folk går til bønn. (Bukhari) Muslimene bør søke etter de som er mest i behov, og
mange muslimske lærde anbefaler å sende zakat til våre brødre i Somalia.
Kjære muslimer! Profeten (saws) sa at for å takke Allah for gaven ved ramadan, skal vi si: Allaho
Akbar, Allaho Akbar, la ilaha illa-Allah, Allaho Akbar, Allaho Akbar, wa-llaho-lhamd. Dette
bør sies fra solnedgang, natten før Id-bønnen.
Allahs tjenere! Alle muslimske menn og kvinner bør utføre id-bønn. Profeten (saws) beordret
kvinner til å komme til id-bønn, og han ba menstruerende og isolerte kvinner om å være til stede
ved dette ritualet. Hva skal man da si til menn som uten grunn ikke er tilstede ved id-bønn?
Det er anbefalt at muslimer spiser et oddetall antall dadler før de går for å be på id al-fitr, for
Profeten (saws) gikk ikke ut på al-fitr-dagen før han hadde spist et oddetall antall dadler.
Han var også ikledd sine beste klær, dette gjelder for menn; kvinner har ikke på seg vakre klær når
de er på id-bønn, for Profeten (saws) sa at kvinner skal komme med vanlige klær, som ikke er for
flotte, og nektet dem å gå ut med sminke eller parfyme.
Noen lærde anbefaler at man bader på id-dagen. Det er sunnah for de som drar til id-bønn å dra dit
en vei, og en annen vei hjem igjen.
Muslimer! Det er slutten på fastemåneden, og vi burde glede oss over å utføre tilbedelse og å be
Allah om å akseptere det. Profeten (saws) sa: «Enhver som faster trofast i ramadan og håper på
belønning, vil få sine tidligere synder tilgitt.»

Et tegn på at vår tilbedelse i ramadan blir akseptert, er at vi ikke stopper tilbedelser etter ramadan.
Vi tilber ikke ramadan, vi tilber Allah som er her hele tiden, ikke bare i ramadan, så vi bør fortsette
å be i moskeen, resitere Koranen og fortsette med alle andre tilbedelser etter ramadan.

