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Månaden Ramadans värde 

och välsignelser



Terminologi

Ordet ”Ramadan” kommer från 
roten ”Ramaḍa” och betyder 
solens extrema strålning mot mar-
ken. Det sägs att anledningen till 
denna namngivning är att araber-
na namngav månaderna med den 
tiden då de inträffade, och då 
månaden Ramadan namngavs var 
det extremt varmt. Plural för 
Ramadan blir Ramadanāt, och i 
vissa traditioner har Ramadan 
ansetts vara ett av Guds namn.

Månaden Ramadans värde

Bland månmånaderna har måna-
den Ramadan störst betydelse för 
muslimerna. I islamiska traditio-
ner har månaden Ramadan ansetts 
vara den bästa månaden, Guds 
månad och Guds bjudningsmå-
nad. Allmaktens natt, som är den 
bästa natten på året, är i denna 
månad, och den Heliga Koranen 
uppenbarades för Guds Sändebud 
(fvmh & hf) på en gång under 
denna månad. Fastan har även 
blivit obligatorisk för muslimerna 
under denna månad.

Ramadans välsignelser

Månaden Ramadan är barmhär-
tighetens, förlåtelsens och accep-
tans av åkallelsers månad. 

Dessa månadsdagar är de bästa 
dagarna, dess nätter är de bästa 
nätterna och dess timmar är de 
bästa timmarna. De fastande tro-
endes andetag är prisning av Gud 
under denna månad, deras sömn 
är dyrkan och deras handlingar 
accepteras av Gud. Belöningen 
för deras handlingar är mycket 
större under denna månad än vad 
det är under andra månader.

Handlingar  under  Ramadan

Under denna månad är det obliga-
toriskt att fasta för de som kan, och 
det har rekommenderats mycket 
att utföra goda handlingar och att 
undvika synder och Guds förbud. 
Handlingar som är viktigare under 
denna månad är koranrecitation, 
välgörenhet, i'tikāf, att ge bryt-
ningsmåltid till de fastande, bön, 
ånger, att söka förlåtelse och åkal-
lan.

Viktiga händelser som skett 
under månaden Ramadan

Några viktiga händelser som skett 
under månaden Ramadan är enligt 
följande:

·Hans Excellens AbuTalibs, Pro-
fetens (fvmh & hf) farbror, bort-
gång den 7 Ramadan 3 år innan 
utvandringen.

·Hennes Excellens Khadijas bort-
gång den 10 Ramadan 3 år innan 
utvandringen.

·Ceremonin för broderskapsför-
bundet bland muslimerna och att 
islamiskt broderskap ägde rum 
mellan Profeten och Imam Ali 
(fvmd).

·Imam Hassan Mujtabas (fvmh) 
födelsedag under mitten av Rama-
dan år 2 AH.

·Kriget Badr år 2 AH.

·Erövringen av Mecka år 8 AH.

·Imam Alis (fvmh) martyrskap 
den 21 Ramadan år 40 AH.

·Folkets allians gentemot Imam 
Ridhas (fvmh) avtalade efterträ-
darskap år 201 AH.

Qadr natt

Allmaktens natt är en natt som är 
bättre än tusen månader och vars 
storhet inte fullständigt kan för-
nimmas. I islams läror och de fel-
frias (fvmd) uttalanden har inte en 
specifik natt som allmaktens natt 
presenterats, snarare har den 
ansetts vara den 19:e, 21:a eller 
23:e natten i den heliga månaden 
Ramadan. 

Änglarna och den Heliga Anden, 
som är Guds bästa ängel, kommer 
ned till jorden under denna natt 
med Guds tillåtelse och träffar 
Tidens Imam (må Gud, den Upp-
höjde, påskynda hans nobla und-
sättning) och presenterar det som 
förutbestämts för varje person för 
Imamen (i hänsyn till personernas 
handlingar).

Månaden Ramadans värde och välsignelser

Ledarartikel
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Månaden Ramadan är den nionde månmånaden i den islamiska kalendern. 

Bland månmånaderna 
har månaden Ramadan 

störst betydelse för 
muslimerna
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1. Vad bryter fastan?

1. Att äta och dricka 

2. Sexuellt samlag 

3.Onani (istimnā), som betyder 
självbefläckelse och resulterar i 
ejakulation 

4. Att attribuera falska saker till 
Gud, den Allsmäktige, Hans Pro-
fet eller den Helige Profetens 
efterträdare 

5. Att svälja tjockt damm 

6. Doppa hela sitt huvud i vatten 

7. Att stanna kvar i janābah, ḥayḍ 
(månadsreglering) eller nifās till 
adhān för fajr-bönen 

8. Lavemang med vätskor 

9. Att spy.

2. Vilka behöver inte fasta?

Det är inte obligatoriskt att fasta 
för en person som inte kan fasta 
p.g.a. hög ålder, eller för en som 
fastandet medför extrema svårig-
heter för. Men för det senare fallet 
måste personen ge en mudd mat 
till en fattig person för varje fasta.

3. Jag har en dotter som nått 
pubertetsåldern och hon måste 
fasta enligt islamisk lag, men hon 
är för svag för att fasta. Hur ska 
hon göra gällande fastandet?

En person kan inte lämna fastan 
p.g.a. svaghet. Men om hon är så 
pass svag att fastandet blir totalt 
outhärdligt är det inget problem att 
hon bryter fastan. Men den nöd-
vändiga försiktigheten är att hon 
endast ska äta och dricka i den grad 
det är nödvändigt, och hon ska 
observera qaḍā' (uteblivna dagar-
na) efter månaden Ramaḍan, och 
hon blir inte ansvarig för någon 
kaffārah (böter). 

4. Finns det undantag för saker 
som bryter fastan?

Om en person avsiktligen och fri-
villigt utför en handling som gör 
fastan ogiltig blir dennes fasta ogil-
tig. Men om personen inte utför en 
sådan handling avsiktligen är det 
inget problem med det (fastan är 

giltig). Dock om en person i janābah 
sover och inte gör ghusl innan fajr-
bönen, som beskrivits i regel nr. 
1639, är fastan ogiltig. 

Likadant är det om en person oför-
behållsamt utför en handling som 
ogiltigförklarar fastan p.g.a. total 
okunskap om regeln att en speciell 
handling ogiltigförklarar fastan, 
eller p.g.a. tillit till någon auktoritet 
som den trodde var genuin, blir inte 
fastan ogiltig, förutom ifall det gäll-
de ätande, drickande och sexuellt 
samlag.

5. Kan man resa under månaden 
Ramaḍan?

Det är inget problem att resa under 
månaden Ramaḍān, men det är 
makrūh (klandervärd) att resa under 
månaden för att undvika fastandet. 
Likadant är det makrūh att resa 
innan 24:e Ramaḍān, om inte resan-
det görs i syftet för ḥajj eller 'umrah 
eller något viktigt ärende.

Bilder fråm månaden Ramadan i tidigare år:
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Fem vanliga frågor om fastan (Enligt Seyed Ali Sistanis uttalanden)
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eliga Khadija (fvmh) kom ifrån klanen Quraish, Hsom var mycket kända för att vara framgångsri-
ka handelsmän, och det var på så sätt som Heliga Kha-
dija (fvmh) ärvde denna talang och framgång. 

Heliga Khadija (fvmh) levde under en tid där män 
trodde sig vara bättre och mer intelligenta än kvinnor, 
trots detta fick Heliga Khadija två stora titlar. Den ena 
var ”Amirat Quraish” vilket betyder ”Prinsessan av 
Quraish” och den andra var ”al-Tahira”, alltså ”den 
Rena”. Heliga Khadija (fvmh) är känd för hennes 
oklanderliga personlighet, dygdiga karaktär och ärade 
härkomst. Hon brukade klä de fattiga, hjälpa hennes 
släktingar ekonomiskt och bistå äktenskap för släkt 
som annars inte hade tillgångar för att genomföra det-
ta. 

Under hennes första 15 år av äktenskapet med Profe-
ten Muhammed (Gvmh) så var hennes viktigaste 
ansvar att vara en hemmafru och en moder. Efter att 
Profeten Muhammed (Gvmh) fick sitt officiella 
profetskap så tilldelades hon nya ansvar och han var 
både hennes man och även hennes guide och hennes 
ledare i de två världarna. 

Hon tog stort ansvar för sina plikter som fru och 
moder och hon hade även blivit medveten om sina 
plikter som muslim och sann troende. Hon var oerhört 
tacksam för att Gud hade valt hennes man utav alla 
Guds skapelser för att leverera islams budskap till 
världen. Hon kastade sig in med hela sitt hjärta, sinne 
och själ för att göra Profeten Muhammeds (Gvmh) 
arbete framgångsrikt.

Heliga Khadija (fvmh) är känd som en av de mest per-
fekta kvinnorna på jorden och hennes död inträffade 
den 10:e i månaden Ramadan, tio år efter Profeten 
Mohammed fick sitt officiella profetskap. Hon dog 
p.g.a. feber och hon är begravd i Hajun utanför Mecka 
och det var Profeten Muhammed (Gvmh) själv som 
begravde henne. 
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Hatet mot muslimer 
får inte normaliseras
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iklas Orrenius, journalist vid Dagens Nyheter Nskriver om "hatet mot muslimer svämmar över 
alla bräddar". En polischef som uttryckt sig hatiskt på 
Facebook vid flertal tillfällen får behålla sin position 
och har inte kunnat dömas för brott, med hänvisning till 
yttrandefriheten. Enligt en granskning av polischefens 
Facebook som SvD gjort, har han vid olika tillfällen 
uttryckt sig hatiskt mot olika grupper, bland annat mot 
muslimer och specifikt Rashid Musa, ordförande för 
Sveriges unga muslimer. I en intervju med SvD svarar 
Eva Holmberg -- chef för disciplinärenden vid polisre-
gion Nord -- på frågan om varför inga åtgärder kommer 
att vidtas mot polischefen: "yttrandefriheten är ju väl-
digt långtgående" och det hade varit annorlunda om det 
skett i tjänst.

"Tidsandan har förändrats", fortsätter Orrenius, med 
hänvisning till kommentarerna över en bild på musli-
mer som rullat ut bönemattor vid Kungsholms strand. 
Bilden möttes av hatiska kommentarer på Facebook, 
inte av nazister, utan "av vanliga svenskar, som provo-
cerades så av troende människor att de blev hånfulla 
och hatiska". 

Svenska muslimska kvinnor utsätts ofta för kommenta-
rer och hat ute i samhället, ett exempel är när en mor 
och dotter blev misshandlade av en man utanför akut-
mottagningen i Malmö. Något positivt med händelsen 
var att mannen dömdes i domstol, skriver Orrenius. Det 
är ett tecken på att samhället säger ifrån och markerar 
att misshandel av människor pga deras religion är 
straffbart. Samhällets hopp står till människor som står 
emot, avslutar Orrenius och menar att protester betyder 
något, vare sig det är på Facebook, vid fikabordet eller i 
samhället.

Profeten Mohammeds (Gvmh) 

fru och stöttepelare

Heliga Khadija(fvmh) levde 
under en tid där män trodde sig 
vara bättre och mer intelligenta 

än kvinnor

”



ista ansökningsdagen till hös-Stens utbildningar i år var 16 april 
och första antagningsstatistik för-
väntas i juli. 

Antagning.se som är den gemensam-
ma sajten för anmälan till Sveriges 
högskolor och universitet listar 42 
olika utbildningar som berör ämnet 
islam. 

De högskolor som erbjuder utbild-
ning inom islam är varierar från korta 
introduktionskurser till kandidat-
program i religionsvetenskap med 
islamologi som inriktning. 

Lunds universitet är framstående 
inom religionsvetenskap. Inom 
Stockholm erbjuds också kurser vid 
flera lärosäten som Teologiska hög-
skolan, Stockholms universitet och 
Södertörns högskola.

D Magens uslim
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Sveriges Unga Muslimer mister bidrag

Myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällsfrågor 

(MUCF) som årligen beviljar 
bidrag till föreningar och organisa-
tioner i syfte att främja demokratins 
idéer i civilsamhället har beslutat att 

inte bevilja något statsbidrag för 
2017 till Sveriges Unga Muslimer 
(SUM). Föreningen krävs även på 
återbetalning av 1,3 Mkr för 2016 
års beviljade statsbidrag. 

I ett pressmeddelande från MUCF 
står det att motiveringen till beslutet 
grundar sig på att föreningen inte 
följer vad som anses vara demokra-
tiska principer. I sitt arbete har före-
ningen inte kunnat visa hur de 
respekterar jämställdhet och kravet 
på förbud mot diskriminering. 

SUM skriver i ett pressmeddelande 
på sin Facebook-sida att beslutet 
kommer att överklagas då man 
anser att beslutet har utgått från ett 
dokument som är författat av en 
opartisk journalist (Magnus Sande-
lin). 

SUM skriver också att ledningen för 
MUCF har agerat nonchalant och 
bedriver en process baserad på ideo-
logiska drivkrafter och stereotypa 
föreställningar om föreningen.

Inget bygglov för moské
en mark som var ämnad för ett Dmoskébygge i Fyllinge i 

Halmstads kommun har ännu inte 
beviljats något bygglov. Detta med-
delar hallandsposten som skriver att 
kommunens beslut baseras på att 
moskébygget skulle strida mot 
rådande detaljplan.

Marken som tillhör Islamiska barn- 

och kulturföreningen i Halmstads 
kommun har upprättats tidigare 
genom ett avtal mellan Halmstads 
kommun

och föreningen. Beslutet har dock 
överklagats, först av privatpersoner 
till förvaltningsrätten, som menade 
att avtalet mellan kommunen och 
föreningen inte gått rätt till och att 

det strider mot kommunallagen. 
Förvaltningsrätten fastslog dock att 
marken inte har upprättats felaktigt 
och att avtalet därför

är ogiltigt. Detta beslut har däremot 
vidare överklagats till kammarrät-
ten där fallet nu prövas.   

42 sökträffar baserad på: islam, alla universitet/högskolor, hösten 2018

Islam, introduktionskurs

Islamologi: Islam i imperiernas tid

Judendom och islam

Islamologi II - Samtida Islam

Religionshistoria I: En introduktion till judendom, islam, hinduism och buddhism

Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam

Religious Roots of Europe: The Emergence of Judaism, Christianity and Islam

Introduktion till islams historia

Världsreligionerna i Sverige

Natur, historia och uppenbarelse

Islamologi: Det muslimska Europa

Islamologi: Grundkurs

Arabiska A

Islamologi: Nutida islamiska diskussioner

Islamologi: Muhammad, Koranen och den tidiga historien

Religion, våld och terrorism, grundkurs

Religionshistoria: Religion i historia och nutid - en introduktion
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n del filosofer säger att den bästa handlingen är Eden som ger mest nytta. Andra säger det är det 
som ger mest njutning och somliga säger att den 
bästa handlingen är den som följer vissa principer. 
Somliga säger att det inte finns goda eller dåliga 
handlingar allt beror på vad vi själva tycker.

För att vara lycklig behöver man förstå vilka är de 
bästa handlingarna och hur de värderas?

Det finns några koranverser och uttalanden från 
Profeten som visar oss att varje handling har en kärna 
och den är viktigast av allt. Avsikten för något vi gör 
är kärnan som vi måste vara väldigt noga med. 

Förställ dig tre personer skänker 500 kronor var till 
en fattig man, men den ena hjälper för att den fattige 
skall rösta på honom medan den andra gör det för att 
det känns bra att hjälpa fattiga. Den tredje hjälper för 
att visa barmhärtighet mot våra medmänniskor och 
komma närmare Gud den Barmhärtige.

Eller tänk dig någon som ber för att prisas av folk och 
en annan ber för att komma till paradiset medan en 
tredje ber för att personen älskar Gud. Hur värderar 
du deras bön?

Vi inser snabbt att det är mest människornas avsikter 
som ger värde åt deras handlingar.

Resultatet älskade läsare, är att ju fler handlingar vi 
gör för det bästa målet och avsikten desto mer vinner 
vi. Försköna därför alltid handlingarna med den 
högsta och heligaste avsikten, dvs. kärlek till Gud 
och längtan till Hans närhet.

Det är viktigt att bevara och inte skada våra handling-
ar. Ett av de största hoten som förstör oss och våra 
goda handlingar är att vi blir självgoda, högmodiga 
och stolta över hur ”bra och goda” vi är. Högmod är 
ett självavguderi som hindrar människan att ärligt 
kunna vända sig till Gud. Det gäller därför att alltid 
vara fokuserade och rädda om våra avsikter, då har vi 
större chans att göra goda handlingar. 

Artikelserie 

 Lyckans hörna 6

Hur värderas våra handlingar?
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 den tidigare tredelade artikelserien ”Syster, glöm Iinte vitamin D!” 

diskuterade vi att man bör kompensera den bristfälli-
ga vitamin D produktionen pga. bristande solljus. 
Detta gällde framförallt systrar som har fått äran att 
bära Hidjab och som befinner sig i norden. Nu vill vi 
framhäva hur Hidjab verkar beskyddande mot de 
mest förekommande cancertyperna.

Hudcancer i människor fördelas generellt i två delar; 
icke-melanom hudcancer (NMSC) och malignt mela-
nom (MM). Den mest förekommande av dessa är 
NMSC. I Sverige är NMSC den tredje mest förekom-
mande cancertypen bland kvinnor. Studier har påvi-
sat att ca 70% av dessa NMSC fall är förorsakade av 
repetitiv exponering av solljus; specifik ultraviolett 
våglängd B (UVB), dvs våglängder 280-315 nm. 

Den dödligaste formen av hudcancern, men mindre 
förekommande, är MM. I Sverige är MM den femte 
mest förekommande cancertypen bland kvinnor. 
Enligt studier är en stor andel av MM fall också 
förorsakade av repetitiv och långvarig exponering av 
solljus. Olikt NMSC, så kan MM förorsakas av både 
UVB och UVA, dvs våglängder 315-400 nm. Värt att 
påpeka är att man även kan utsättas för dessa våg-
längder i de flesta solarium.

 

et finns flera metoder att skydda sig själv mot Ddessa hudcancerformer. 

En metod är att applicera solkräm vid mer än ca 20 
minuters solexponering, eller att avstå från att gå ut 
när UV-index är större än 8. En annan mycket effek-
tiv metod är heltäckande klädsel, såsom Hidjab. 

Hidjab erbjuder alltså ett utmärkt skydd mot direkt 
solljus, däribland UVA och UVB strålningar. 
Därmed kan sådana typer av klädsel möjligen verka 
som ett effektivt skydd mot hudcancer.

Heltäckande klädsel,  

såsom Hidjab, kan vara ett effektivt 
 skydd mot hudcancer

Hälsohörna 5
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I samverkan med:

Är du asylsökande och bor i Järfälla ?
Gå med i programmet Asyl i Järfälla!

Anmäl dig via Järfälla kommun på integration@jarfalla.se !

Gratis 12 veckors program för dig 

Lär dig svenska

Lär dig om svenska samhället (samhällskunskap)

Få hjälp på vägen till arbete

Du får diplom och gratis tillgång till andra aktiviteter 

                      Laylatul Qadr 
Ramadan är den nionde månaden i den islamiska året. 

Det var under månaden Ramadan som profeten Mohammed(Gvmh) tog emot koranen 

från Gud. Därför är den en viktig månad för oss muslimer. Månaden Ramadan har en 

natt som är jätte viktig natt för oss muslimer.

Det är en  natt som kallas Laylatul Qadr.  namnet Laylatul Qadr beyder ödets natt 

eller bestämmelsens natt , för det är  en natt som har ett mycket stort värde. 

Laylatul Qadr är natten då den heliga koranen sändes ner till profeten Mohammad 

Gud säger i koranen : "Laylatul Qadr är bättre än tusen månader".  

                                      Månaden Ramadan

I GUDS, DEN NÅDERIKES, 
DEN BARMHÄRTIGES NAMN

[1] SE, VI har uppenbarat denna 
under Allmaktens Natt. 

[2] Och vad kan låta dig förstå vad 
Allmaktens Natt betyder 

[3] Allmaktens Natt är mera värd 
än tusen månader; 

[4] då stiger änglarnas härskaror och
Anden ned med sin Herres tillstånd 
för [att utföra] alla [Hans] uppdrag. 

[5] Den [Natten andas] fred till dess 
dagen gryr! 

Al-Qadr kapitel

Vi har ett eget kapitel i koranen som 

handlar bara om Laylatul Qadr :

(Gvmh). 

mailto:integration@jarfalla.se
mailto:integration@jarfalla.se


Arvid Carlsson var född i 
Uppsala av två akademiska 

föräldrar år 1923. Hans moder 
hade en masterexamen inom konst 
och hans fader hade en doktorsexa-
men ifrån Uppsala universitet. 

Hans uppväxt var dock i Lund 
p.g.a. att hans fader arbetade som 
professor inom historia. Arvids 
moder hade ett stort intresse för 
forskning genom hennes liv, men 
hon valde att prioritera barnuppfo-
stran och att understödja sin man 
vid hans forskning. När Arvid dog 
vid en ålder av 76 år så dedikerade 
hon sig till forskning inom hennes 

favoritområde som var rättslig 
status för kvinnor under medelti-
den i Sverige. Hon skrev ett par 
böcker och artiklar i ämnet som 
resulterade i att hon fick en ny 
master vid Uppsala universitet. 

Arvid själv studerade vid Lunds 
universitet. Hans studier var inom 
medicin och farmakologi och det 
var även där som han genomförde 
sin Nobelpris-tilldelade forskning. 
År 1959 blev Arvid själv professor 
inom farmakologi vid Göteborgs 
universitet. 
Arvid Carlsson var gift och har fem 
barn. 

Under Arvid Carlssons forsk-
ning och arbete fick han reda 

på att de elektriska och kemiska 
signalerna i vårt nervsystem har 
kontakt genom olika substanser 
bl.a., så kallade neurotransmitto-
rer. Arvid kom underfund med att 
en av dessa substanser är dopamin 
och att dess funktion i hjärnan har 
med vår rörelseförmåga att göra. 
P.g.a. detta kunde man inse att det 
finns ett samband mellan dopamin 
och Parkinsons sjukdom. Detta 
blev en början för utveckling av en 
medicin för sjukdomen. 

www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m

Arvid	Carlsson			–	Svensk	man	som	insåg	dopaminets	funktion

Ur	Rosengården:

Guds sändebud Muhammed (Gvmh):
Den som inte överger falska ord och gärningar, har inte Gud något behov för honom att lämna sin mat och dricka.

Medlem i :

Månadens hadith:

Källa: www.nobelprize.org
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Hans studier var inom 
medicin och farmakologi 

och det var även där 
som han genomförde sin 

Nobelpris-tilldelade 
forskning

”

NH2HO

HO

Guds främsta rättighet är att du endast ska dyrka Honom utan att associera någonting med Honom. 

När du gör det med uppriktighet, har Han gjort det bindande för sig Själv att skänka dig ditt uppehälle i denna 

värld och nästa värld och att bevara det som du håller kärt från dessa.

Källa: Boken ”En islamisk deklaration om rättigheter”   -   Utgivare: Imam Ali Islamic Center    -   Läs hela boken på www.imamsadjad.se

Guds främsta rättighet:
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