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FROMHETENS OCH DEN ANDLIGA 
UTVECKLINGENS MÅNAD



T aqwa är en islamisk term 
som vanligtvis översätts  
med fromhet eller gud-

fruktighet på svenska dvs. att 
man har insikt om sin skapare 
och sig själv och uppnår ett till-
stånd av självkontroll där man 
inte kan tänka sig överträda ens 
gränser och trotsa sin älskade 
skapare.

Vi söker rikedom och stolthet, 
något som egentligen inte består i 
att belasta oss med världsliga 
ting, såsom vi oftast gör, utan i 
dygder och andlig utveckling. 
Den bästa skatten som vi kan ta 
med oss för vår eviga resa efter 
detta jordiska liv är  dvs. taqwa
fromhet. Gud säger i Kora-
nen:…och skaffa er färdkost, den 
bästa färdkosten är  (Kora-taqwa
nen 2:197). 

Månaden Ramadan är försoning-
en, omvändelsens, förändring-
ens, barmhärtighetens och väl-
signelsens månad. Den kanske 
viktigaste skatten och frukten 
från denna heliga månad som vi 
bör eftersträva är . Det är  taqwa
något som vi oftast glömmer och 
bortser ifrån. Under dessa oskatt-
bara dagar vill Gud hjälpa oss att 
uppnå detta andliga tillstånd. 
Han meddelar i Koranen “O tro-
ende! Fastan har föreskrivits för 
er, såsom det föreskrevs för de 
förgångna, detta för att ni må 
vinna  . ”(2:183).taqwa

Fastan hjälper människan att 
vinna  något som förutsät-taqwa
ter självkontroll, vilken är en av 
människans viktigaste utmaning-
ar. Varför är det en utmaning 
egentligen?  Finns det något 

inombords som hindrar oss från 
att uppnå denna önskade färdig-
het? 
Sanningen är att vi har olika driv-
krafter och impulser som drar oss 
mot olika och ibland motstridan-
de handlingsalternativ. Självkon-
troll innebär bl.a. att man är kon-
sekvent i farandet mot sina väl-
grundade mål. Beroende på vår 
världsåskådning och syn på livet 
bildar vi en uppfattning om livets 
högsta mål och följaktligen även 
vad den bästa självkontrollen är. 

Vi bör dock vara överens om en 
gemensam nämnare, nämligen 
att självkontroll åtminstone inne-
bär att man avstår från att begå 
något som är skadligt och försö-
ker åtminstone utföra det som är 
nyttigt.

Det gäller att vara viljestark och 
kämpa för att kunna tämja och 
tygla ens drifter som ibland 
trotsar förnuftets lagar och 
föreskrifter och därav 
hindrar en inre harmo-
ni.

Förnuftet är facklan 
som leder och drar 
oss dit vi bör men 
det finns många 
prövningar i form 
av inre drivkraf-
ter eller externa 
frestelser som 
låter oss trotsa 
d e n n a  h e l i g a 
utrustning. 

Vi behöver därför 
externt stöd till vår 
inre fackla, därav 
sänder Gud sina 
profeter bl.a. för att 
s tödja  förnuf te t  i 
denna stora utmaning 

och detta heliga uppdrag. 

Föreskriften att dagligen be vid 
fem bestämda tider hjälper inte 
endast oss att ha en levande rela-
tion med vår skapare utan även 
att ha disciplin och bli viljestarka 
personer. Denna fortlöpande och 
kontinuerliga träning är dock inte 
tillräcklig för människan som är 
här för ett stort uppdrag. Vi behö-
ver också smaka törst och hung-
er, något som vi gärna undviker. 
Därför rekommenderar Gud män-
niskan att fasta några dagar varje 
månad och påbjuder henne att 
årligen fasta en hel månad. 

Ledarartikel
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RamAdan, fromhetens och den

vi har olika drivkrafter 
och impulser 

”
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Profeten Muhammed (Gvhf) 
säger: ”Om människan visste vad 
[vilka välsignelser] som finns i 
månaden ramadan så skulle 
denne önska att hela året vore 
Ramadan”.

Fromhet innebär att människan 
vid varje stund i sitt liv bör söka 
Guds närhet, något som kräver en 
stark vilja och en skicklighet, 
annars kan man inte motstå sina 
inre svagheter och yttre lockel-
ser. 

Taqwa är därmed en hög nivå av 
självkontroll och färdighet som 
vi ständigt behöver eftersträva 
och utöva, men eftersom vi är 
glömska och distraheras av 

många lockelser har vi lätt att 
glida bort från den raka vägen.
Fastan under en månad är en 
intensiv träning som avser resul-
tera fromhet. Att avstå från mat 
och dryck är det första och det 
grundläggande steget för att våra 
övriga kroppsdelar och till sist 
även ens tankar skall avstå från 
det olovliga. Det är en månad 
som underlättar för våra själar att 
ha en inre harmoni och blomstra.
Utmaningen är svår då vi omges 
av så mycket som avleder oss 
från vår andlighet. Vi har en mate-
riell välfärd, vi får i stort sett allt 
vad vi önskar, äter vad vi vill, när 
vi vill, hur mycket vi vill etc. Vi 
njuter av en stor variation av 
maträtter, delikatesser och sma-
ker men på den andliga fronten är 
våra själar utslitna, sköra och 
uttorkade.
Dessa dagar hjälper oss att 
komma bort från allt som distra-
herar oss från Gud och hjälper 
oss att fokusera på meningen 

med vårt liv och på det som vi 
skall ta med oss i livet efter detta. 

Under denna heliga månad får 
man vara hungrig och minnas de 
som alltid är hungriga och alltid 
är maktlösa att kunna köpa den 
mat som de önskar. Vi tränas att 
vara ansvarsfulla individer som 
tämjer ens inre drifter och känner 
ansvar mot vår omgivning. 

Vi ber vår skapare under denna 
heliga månad att ta i mänsklighe-
tens hand och vägleda oss alla 
sådan att vi ständigt och i varje 
stund av vårt kortvariga liv efter-
kräver det korrekta. 

andliga utvecklingens månad

Att avstå från mat och 
dryck är det första och 

det grundläggande steget 

”

hålls dagligen  under månaden online
RAMADAN MELLAN KL. 19:00-20:30.

LIVE

imamalicenter
.se

RECITATION AV KORANEN 
och åkallelsen Iftitah 

Vi tränas att vara 
ansvarsfulla individer 

”
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Livet vore meningslöst om inte döden väntade där
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et jordiska livet är fyllt Dav motgångar och slutar 
med döden. En sådan 

uppfattning låter människan se 
livet som meningslöst, något som 
låter den vettige att känna frustra-
tion, då vi är danade att vägra göra 
något meningslöst. Menings-
lösheten är grunden till svagheten 
och psykiska pressen som många 
medmänniskor idag känner. Vi 
bör därför se livet och döden 
såsom de är. 
Det jordiska livet beskrivs av 
vissa muslimska filosofer såsom 
fostrets liv i livmodern, där 
utvecklades vi för att kunna 
födas. På samma sätt är vi utma-
nade att kämpa och blomstra 
andligt för att kunna må väl när vi 
dör, dvs. inträda en helt annorlun-
da värld. Döden är vår andra 
födelse, den kanske mest intres-
santa och viktiga skillnaden mel-
lan, död och födelse, är att innan 
vår första födelse får vi allt vi 
behöver via moderkakan för att 
utvecklas medan innan vår andra 
födelse har vi fått fri vilja för att 
mata våra själar med vad dem 
behöver eller förgifta och förstöra 
oss själva. Våra handlingar under 
livets gång kan därmed orsaka att 
vi dör, dvs. föds i en annan värld, 
med missbildade och fördärvade 
själar. 
Om våra själar har växt tillräck-
ligt och har lyckats få insikt om 
livet och upprätthåller en korrekt 
relation med vår skapare kommer 
dödsstunden vara en av dem hög-
sta om inte den allra högsta njut-
ningen som inväntar oss. På 
samma sätt som skördetiden är 

den finaste och det högsta som 
bonden väntar på.
För den som helt har ignorerat 
och förstört sin själ finns det all 
anledning att vara rädd för döden, 
en sådan person försöker undvika 
att tänka på sin kommande döds-
stund. 

Den islamiska livsfilosofin går ut 
på att påminna människan om 
hennes framtid och om den san-
ning som väntar oss alla. Profe-
terna försökte visa människan 
sanningen om sig själv och om 
världen och vad vi bör kämpa för. 
Denna livsfilosofi skiljer sig från 
en annan materiell livsåskådning 
som idag dominerar vår värld, 
inte minst i ”religiösa” samhäl-
len. Där man försöker skymma 
undan och glömma bort döden. 
Fokus ligger på icke-nyttiga ting 
vilka oftast kan vara som laster 
för vår eviga resa. Man har vänt 
andligheten ryggen och faller 
därför lätt för motgångar och 
löser då sina problem med ”lyck-
o-piller” eller felaktig psykotera-
pi. En sådan lära kan varken för-
klara vad livet eller döden går ut 
på. Den driver människan att 
bedra sig själv och eftersträva 
hägringar och att glömma bort sitt 
riktiga jag. Istället uppmuntras 
människan att fokusera på sin 
fysiska omvärld, sin kropp och 
dess njutningar. Människan för-

söker sova bort från sin verklig-
het och flyr från döden eftersom 
hon inte har förstått livet. 
Gud säger i Koranen: Var än ni 
må vara kommer döden att vara 
ikapp er, även om ni vore i höga 
torn (4:78).
Och i en annan vers säger Han: 
Döden som ni flyr från kommer 
att möta er (62:8).
Människan måste därför förbe-
reda sig för denna kommande 
verklighet; att förgäves försöka 
glömma bort dödsstunden för-
värrar bara situationen. Döden 
kommer till sist att skilja oss från 
allt som vi inbillar oss äga och 
tvingar oss skörda det som vi har 
sått. Det gäller därför att ständigt 
vara vaksam för vad man väljer 
att så. 

Vaksamhet är enklast att uppnå 
genom att påminna oss om 
döden. Därför rekommenderar 
profeten Muhammed (Gvhf) att 
vi skall påminna oss om döden, 
besöka gravar, delta i lik-
tvagning, liktåg och begravning- 
ar. I en hadith lär han: ”Den bästa 
asketismen [erhålls genom] att 
påminna sig om döden, den 
bästa dyrkan är att påminna sig 
om döden, den bästa kontempla-
tionen är att påminna sig om 
döden. Den som finner sig vara 
tyngd med dödspåminnelsen 
kommer att finna sin grav vara 
en gård av paradisets gårdar.”

Profeterna försökte 
visa människan 

sanningen om sig själv 

”

Döden är vår andra 
födelse

”



Vi är förbipasserande resenärer, 
ingen är här för att stanna. Vi bör  
inse att vi inte är begränsade till 
ett animaliskt liv utan har ett  
andligt liv. Denna värld är, på 
både gott och ont, porten till vårt 
eviga liv. 

Imam Ali (fvmh) lär i en liknelse 
att mänskligheten är lik en Kara-

van med sovande resenärer. I ett 
annat uttalande säger han: Män-
niskorna är sovande de kommer 
vakna till när de är döda. Utma-
ningen är därför att vakna till och 
vägra sövas ned, det bästa bote-
medlet mot vår nedsövning är att 
påminna oss om döden. Därför 

uppmanar han oss i ett annat utta-
lande: Påminn er själva om det[-
döden] som förstör njutningarna 
och stör lustarna och splittrar 
samlingarna.
Imam Hussein (fvmh) förliknar 
döden med en liten bro som leder 
oss från denna värld till vårt eviga 
liv. Vi kommer på grund av ålder 
eller kanske någon olycka att till 
sist smaka döden. Borde vi inte 
göra så gott vi kan för vår fortsatta  
resa innan dödsstunden?

Av: Fahad Fadhel

D Magens uslim
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vi inte är begränsade 
till ett animaliskt liv 

utan har ett andligt liv

”

Om man avsiktligt inte fastar 
under månaden Ramadan, eller 
avsiktligt bryter fastan, blir 
både Qadha och Kaffarah obli-
gatoriskt för den personen.

Kaffarah är böter som ges om 
man brutit en bestämd fastedag 
och är ett av följande:

·Fasta två månader.

·Ge mat till 60 fattiga personer, 
så att var och en av dem får äta 
en måltid och bli mätta, eller så 
kan man ge en ”Modd” (ca 750 

gram) mat (till exempel vete, 
korn eller bröd) till var och en av 
dem.

Någon som fått en obligatorisk 
bot, måste utföra ett av ovanstå-
ende alternativ.

Någon som vill betala böter 
genom att fasta två månader 
istället för fastan under måna-
den Ramadan, måste först fasta 
31 dagar kontinuerligt, och om 
resterande dagar inte fastas kon-
tinuerligt är det inget problem.

Vad är Kaffarah?

Du kan betala khums, , sadaqa eller andra donationer via Swish förutsatt zakat

att du skriver detta i meddelandefältet. 

PLUSGIROKONTO: 64 31 95-1

Fastebrytningsskatten (zakat) är: 75kr / person 

och ska betalas senast innan dhuhr bön under eid dagen

SWISHNUMMER: 123 196 30 24

Imam Ali Islamic Center
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Ayatullah Sayed Ali al-Sistani:

Obligationen att fasta under den 
välsignade månaden ramadan är 
en individuell plikt, och den som 
uppfyller villkoren för plikten 
om att fasta är pliktig att fasta, 
oavsett om det är obligatoriskt 
eller inte för andra personer.

Om den kommande månaden 
ramadan därmed börjar och en 
muslim fruktar att den kommer 
att drabbas av corona om den 
fastar - även om den vidtar alla 
försiktighetsåtgärder - kommer 
plikten om att fasta att försvinna 
för den under alla dagar som den 
har en sådan rädsla och den måste 
sedan kompensera för det. Men 
om den genom att vidta försiktig-
hetsåtgärder kan minska sanno-
likheten för att få sjukdomen - i 
en sådan utsträckning att en 
sådan sannolikhet inte längre 
uppmärksammas av rationella 
personer, även om den stannar 
hemma, undviker att beblanda 
sig med andra på nära håll, 

använder mask och handskar och 
desinfekterar sina händer ofta, 
och att utförandet av detta inte 
utsätter den för extrema och 
extraordinära svårigheter - för-
svinner inte plikten om att fasta 
för den i detta fall.

Men angående att det har sagts att 
vissa läkare rekommenderar att 
man dricker vatten ofta i nära 
intervaller för att förhindra uttor-
kning och torr hals, eftersom 
inträffandet av de två ökar risken 
för att drabbas av coronaviruset: 
Ifall det stämmer förhindrar inte 
det plikten om att fasta, förutom 
för den som efter att ha fått denna 
information fruktar att den kom-
mer att drabbas av denna sjuk-
dom om den fastar, och att det 
inte finns något sätt för att minska 
sannolikheten om att drabbas, på 
sådant vis att [rubriceringen] 
rädsla för sjukdom inte gäller för 
den - även om den stannar 
hemma och vidtar de andra för-
s i k t i g h e t s å t g ä r d e r n a  s o m 

nämnts. Men andra personer 
måste fasta.

Sammanfattningsvis försvinner 
obligationen om att fasta under 
månaden ramadan för den som 
har en religiöst rättslig ursäkt, 
såsom en sjuk person och någon 
som till exempel på grund av 

läkarens råd fruktar att fastan 
kommer att göra den sjuk och att 
det inte är möjligt för den att 
vidta försiktighetsåtgärder som 
kan göra den säker från att drab-
bas av sjukdom. I andra fall 
måste den vidta dessa åtgärder 
och den får inte utelämna fastan.

6

Storayatullah al-Sistanis 
åsikt om att fasta under Coronapandemin
Ayatullah Sayed Ali al-Sistanis kontor i Najaf publicerade inför månaden Ramadan hans uttalande gällande att 

fasta under månaden Ramadan samtidigt som det är en Coronapandemi. 

Läs uttalanden från andra skriftlärda 
på www.imamalicenter.se



Salam mina vänner och Ramadan Mubarak.

Nu är månaden Ramadan äntligen här! Denna månad kallas för Guds månad. Vi är Guds 

speciella gäster denna månad. Hur är man Guds gäst kanske du undrar?

Jo, vi kan tänka oss att Gud bjudit in oss till en stor bjudning. En bjudning som är en hel månad 

lång och avslutas med en stor fest som kallas för Eid al-Fitr. 

Under månadens alla dagar, nätter, minuter och sekunder nns det en massa skatter gömda. 

Det är skatter som vi kan få genom att tänka på Gud, prata med Gud, be och läsa Koran och 

fasta för de som kan. 

Alla saker som vi gör under den här månaden får vi extra belöning (hasanat) för. Visste ni att 

även våra andetag räknas som om vi ber till Gud? 

Försök göra den här månaden till en speciell månad. Du kanske kan pröva att fasta en dag? 

Kanske vill du be en speciell bön med mamma eller pappa varje dag? 

Ungefär i mitten av månaden nns det tre speciella nätter som heter Allmaktens nätter (Layali 

al-qadr). Under de nätterna tänker vi också särskilt på Imam Ali som gick bort den 21 

Ramadan.

Månaden Ramadan

Moskén i Najaf är platsen där imam Ali är begraven. 
Färglägg den och skicka gärna en hälsning till imamen när du gör det.

Annons-BarnD Magens uslim
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Ur Rosengården:

Birka är namnet på Sveriges första 
stad och är nu (sedan 1993) ett av de 
15 svenska världsarv som finns med 
på Unescos världsarvslista. På 700-
talet var Birka vikingarnas viktigas-
t e  p l a t s  f ö r  h a n d e l .  B i r k a 
Vikingastaden ligger på Björkö i 
Ekerö kommun.
Förut kom köpmän och hantverkare 
till Birka från hela Europa och även 
andra platser i världen för att byta 
varor. Med hjälp av arkeologiska 
utgrävningar har man hittat arabiskt 
silver, pärlor från Östeuropa, 
exklusiva tyger, keramik och vackra 
glasbägare.  Vikingarna bytte 
utländska varor mot t.ex. hudar, 
pälsar, horn och järn. I staden 
arbetade även många olika typer av 
hantverkare som bl.a. vävde tyger, 
gjöt brons, tillverkade knivar och 
skedar och gjorde pärlhalsband.
År 830 kom benediktinmunken 
Ansgar till Birka för att sprida 
kristendomen bland de hedniska 
människorna. Han hade sänts dit av 
den romerske kejsaren och frankiske 
kungen Ludvig den fromme.

Birka var en blomstrande tätort och 
Sveriges viktigaste handelsplats 
under 200 år. Birka hade som mest 
700-1000 invånare. Efter Birka blev 
Sigtuna den mest populära tätorten.
Björkö är en vacker grönskande ö 
där man kan ta avkopplande 
promenader i naturen, besöka 
fornlämningsområdet och delta i 
guidade turer. Blir man hungrig 
finns restaurang Särimner där man 
kan äta sig mätt och belåten.
Det går att åka båt på en dagsutflykt 
t i l l  B i rka  v i a  Mä la ren  f r ån 
Strandvägen på Östermalm. En 
båtresa tur & retur kostar ca 315-425 
kronor per person beroende på 
avgångsplats. Då ingår det entré till 
museet och man får även en guidad 
visning av vikingastaden. Resan tar 
ca 7 timmar.

Birka	Vikingastaden

Om människan visste vad [vilka välsignelser] som finns i månaden ramadan så skulle denne önska att hela 
året vore Ramadan.

Månadens hadith:

Medlem i :www. agens uslim.sewww. agens uslim.sed md mwww. agens uslim.sed m 2017-2020

Profeten Muhammed (Gvhf): 

Svenska platser:

Förut kom köpmän och 
hantverkare till Birka 

”

I Guds namn, den fullständigt Barmhärtige, den ständigt Barmhärtige

O Gud, månaden Ramaḍān's Herre, [den månad] i vilken Du uppenbarade Koranen, och i 

vilken Du föreskrev fastan för Dina tjänare,

[jag ber Dig att] välsigna Muḥammad och Muḥammads familj,

och förse mig med möjligheten att vallfärda till Ditt helgade hus, detta år såväl som alla kom-

mande år [av mitt liv], samt [att Du] förlåter mig för de stora synderna [jag har begått i mitt liv], 

ty sannerligen kan ingen förlåta dem förutom Du, O fullständigt Barmhärtige, O Allvetande!

Åkallan för varje natt 
under månaden Ramaḍan

Översättning: Hassanain Govani 
(Boken Dua al-Iftitah, 
ISBN 978-91-979787-1-2)

B
ild

kä
lla

:g
ru

n
d
sk

o
le

b
o
ke

n
.s

e


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

