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Om den hellige måned; Ramadan  

 

(Dette værk består af ni punkter, der forklarer ni af Ramadanens mange visdomme) 

1   

Første punkt:  

Fasten i Ramadan-måneden er en af de vigtigste søjler2 og største symboler3 i islam.   

Fasten i Ramadanen informerer således både om Allah den Almægtiges absolutte Herredømme, 

menneskenes kollektive og individuelle liv, disciplinering af nafs4 og ikke mindst om lovprisningen 

af Allah5 for de æresgaver, som Han skænker os. 

 

Følgende er en af fastens mange visdomme, der vedrører Allahs absolutte Herredømme: 

Allah, den Almægtige har skabt jordens overflade som et bord med æresgaver, og beskriver sin 

Fuldkommenhed, Nådighed og Barmhjertighed ved at stille forskellige æresgaver uventet på bordet 

(som det bliver nævnt i Koranen): ”Og forsørger fra et sted, som han ikke regner med”6  

Folk, som er uopmærksomme og uforsigtige indser ikke situationernes informerende virkeligheder, 

eller sommetider glemmer det.  

 

                                                
1 I Allahs navn, Den Nådige, Den Barmhjertige.  

“I Ramadan-måneden blev Koranen nedsendt (første gang), som en retledning for menneskene, med tydelige 

tegn på retledningen og sondringen (mellem ret og uret)” (Surah al-Baqarah, 2:185) 
2 Berettet af Bukhari, Iman 1 og Muslim, Iman 21.  
3 Berettet fra værket Al-Aqidah at-Tahawiyyah. 
4 ”Nafs” indikerer bl.a. til menneskets indre og selve.  
5 ”Lovprisning af Allah” betegner at man inderligt giver udtryk for hyldest og påskønnelse. Det vil sige, at 

føle og udtrykke sin anerkendelse, respekt, begejstring og taknemmelighed for Allah.  
6 Surah at-Talaq, 63:3 
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Men under Ramadan-måneden, forvandler de troende sig til en fantastisk hær. Såvel, som at blive 

inviteret til den Evige Konges selskab, afventer de (troende) hen mod aftenen en befaling om 

”værsgo”, samtidig med at udvise en værdig indstilling, og en omfattende samt oprigtig tilbedelse 

til den Storslåede, Medlidende og Nådigfulde. Mon hvor uværdig man bliver ved ikke at deltage til 

en således ophøjet tilbedelse og beæreret velsignelse?  

Andet punkt: 

Følgende er en af fastens mange visdomme under den hellige måned; Ramadan, der vedrører 

lovprisningen af Allah for de æresgaver, som Han skænker os:   

Som nævnt i ”Første ord7”, forlanges der en pris for den mad, som en tjener servicerer fra kongens 

køkken. Det ville være enormt tåbeligt at betale tjeneren og glemme kongen.  

Ligeledes, forlanger Allah lovprisning, eftersom Han har skænket utallige og forskellige æresgaver 

til menneskeheden på jordkloden8. De tilsyneladende årsager til og ejere af æresgaverne har deraf 

blot en servicefunktion. Dog betaler vi dem (der servicerer os), og føler os i gæld overfor dem; Vi 

takker dem, og endda udviser dem en grad af respekt, som de ikke fortjener. 

 

Men reelt er Allah den sande Ejer af æresgaverne9, hvorfor Han er uendelig gange mere værdig til 

lovprisning end (de tilsyneladende) årsager for æresgaverne. Og taknemmelighed over for Allah 

udføres (1) ved at tilskrive Ham æresgaverne, (2) ved at anerkende Hans værdier, og (3) ved at føle 

(og indse) sit behov for æresgaverne.  

 

Fasten i Ramadanen er således nøglen til en sand, oprigtig, omfattende og universel lovprisning.  

I og med, mange mennesker ikke oplever sult, opfatter de ikke æresgavernes værdi i andre perioder.  

Et tørt stykke brød betyder intet for den, hvis mave er fuld – især for den rige. Men de troendes 

smagssans bevidner ved iftar10, at det i sandhed er en meget værdifuld gave fra Allah, den 

                                                
7 ”Første ord” er det første kapitel i værket ’Ordene’, der tillige er en del af Risale-i Nur samlingen.  
8 ”Har I ikke set, at Allah har sat alt i himlene og jorden i jeres tjeneste og overøst jer med sine velsignelser, 

både synlige og skjulte?” (Surah Luqman, 31:20)  
9 Allah er beskrevet som ’Mun’im-i Haqiqi’. Det vil sige, den sande Ejer, Skaber og Forsyner af 

æresgaverne.  
10 ”Iftar” er det måltid, der indtages efter solnedgang for at bryde fasten i Ramadan-måneden.  
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Almægtige. Enhver (fra kongen til den fattigste) under Ramadan-måneden opnår en spirituel 

lovprisning ved at opfatte æresgavernes værdi.  

 

Eftersom det er forbudt at spise i dagtimerne, vil man tænke således: ”Disse æresgaver er ikke mine 

ejendomme, idet jeg ikke har frihed til at spise af dem. Det må betyde, at disse æresgaver er en 

andens ejendom og deraf bliver skænket. Jeg venter hermed på Hans befaling”. Dermed vil man 

erkende æresgaverne og metaforisk lovprise Allah.    

På baggrund af ovenstående omdannes fasten på mange måder til nøglen, der fører til lovprisning af 

Allah, hvilket er menneskets fundamentale opgave.   

Tredje punkt:  

Følgende er en af fastens mange visdomme, der vedrører det kollektive liv: 

Mennesker er skabt forskellige i forhold til, hvordan det enkelte kan tjene til sit livsophold.  

På baggrund af denne forskellighed, inviterer Allah de rige til at hjælpe de fattige.11 

Gennem sult under fasten, sanser de rige en følelse af de fattiges smertefulde tilstande. Hvis fasten 

ikke fandtes, ville man kunne finde mange rige samt egoistiske mennesker, der ikke ville kunne 

forstå de fattiges behov for medlidenhed, og hvor smertefuld sult og fattigdom er. Derfor er 

medlidenhed overfor sine medmennesker fundamentet i den sande lovprisning.  

Hvem end man er, kan man finde en, der er fattigere end sig selv – og at udvise medlidenhed til 

dem, er en forpligtigelse. Hvis man ikke var forpligtet til at sulte, ville man ikke kunne udføre den 

medlidende opgave, man er blevet pålagt, heri indbefattet at hjælpe andre. Og selv hvis man hjalp, 

ville hjælpen ikke være optimal, da man ikke sanser den rigtige tilstand i sig selv. 

Fjerde punkt:  

Følgende er en af fastens mange visdomme under den hellige måned; Ramadan, der vedrører 

disciplinering af nafs:  

Nafs ønsker at være fri og uafhængig, og betragter sig selv således. I kraft af sin natur, ønsker nafs 

endda et indbildt herredømme og uafhængighed. Ligeledes, bryder nafs sig ikke om tanken om at 

                                                
11 Bl.a. nævnt i: Surah al-Baqarah, 2:43. Surah at-Tawbah, 9:60. Surah Muhammad, 47:38. 
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blive disciplineret (og afprøvet) gennem Allahs uendelige æresgaver. Især, hvis nafs har opnået 

rigdom og magt samtidig med at være uopmærksom, medfører det til, at den sluger æresgaverne 

som et dyr – ligesom en tyv. 

Den hellige måned; Ramadan bevirker således til, at enhver (fra den rigeste til den fattigste) nafs 

forstår, at de ikke selv er ejerene - men ejendommene. Ligeledes forstår de, at de ikke er 

uafhængige - men afhængige (af Allah). Såfremt det ikke bliver befalet (af Allah), kan de end ikke 

udføre de mest basale ting, eksempelvis at række hånden over til et glas vand. På denne måde, 

knuses menneskets indbildte herredømme; hvoraf man vil påtage sig tilbedelsen og udføre 

lovprisning af Allah, der betegner menneskets reelle opgave.        

Femte punkt:  

Følgende er en af fastens mange visdomme under den hellige måned; Ramadan, der vedrører nafs’ 

udvikling inden for god moral og dens opgivelse af uønskede handlinger.  

Menneskets nafs glemmer sig selv ved at være uopmærksom og uforsigtig. Nafs kan og vil ikke 

indse sine utallige fejl, mangler samt endeløse svagheder og behov, som en følge af sin natur. 

Ligeledes, tænker nafs heller ikke på, at den udelukkende består af kød og knogler, der går i 

opløsning – herunder hvor svag, dødelig, letfordærvelig og tilbøjelig for ulykker den er.  

Man skulle tro, at dens krop består af stål, og er udødelig – således fantaserer nafs at leve i en 

evighed og storme verden. Den kaster sig ud i verden med en voldsom grådighed, interesse og 

kærlighed, og klynger sig til hvad som helst, der giver fortjeneste og fornøjelse. I den anledning 

glemmer nafs sin Skaber, der disciplinerer (og afprøver) den (gennem Sine æresgaver) med en 

fulkommen medlidenhed. Ligeledes, vil nafs ikke tænke på livets konsekvenser og det hinsidige – 

den vil derfor dvale rundt i dårlig moral. 

Fasten i Ramadanen bevirker således til, at selv de mest uopmærksomme og stædige personer 

sanser deres kraftesløshed, svaghed og behov. Gennem sult, tænker man på sin mavesæk og dermed 

dens behov. Eftersom man mindes om kroppens skrøbelighed, opfatter man hvor stor grad af 

medlidenhed og barmhjertighed, man har brug for. Dermed vil nafs forlade disse dårlige manerer, 

og i stedet ønske at søge tilflugt hos Allah med bevidsthed om sine svagheder og behov, og vil gøre 

sig klar til at ringe på den Nådiges dør gennem en spirituel lovprisning – hvis uopmærksomheden 

ikke har svækket hjertet på den... 
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Sjette punkt:  

Følgende er en af fastens mange visdomme under Ramadanen, der vedrører Koranens 

åbenbaring12: 

Eftersom Koranen er nedsendt (første gang) under Ramadan-måneden, mindes man om den tid, 

hvori Koranen blev åbenbaret.  

På baggrund af det, kan de troende opnå en velsignet tilstand ved at;  

•   Frigøre sin nafs for grove behov samt uhensigtsmæssige og unyttige beskæftigelser under 

Ramadan-måneden – netop for at imødekomme den guddommelige henvendelse på ønskelig 

vis.  

•   Efterligne englene ved at frasige sig at spise og drikke.  

•   Recitere eller lytte til Koranen, som om den blev nedsendt i nuet, og dermed lytte til den 

guddommelige henvendelse, som om man levede i det øjeblik, den blev åbenbaret. 

•   Lytte til den guddommelige henvendelse, som om man hører den fra den beærede profet 

Muhammad (fred og velsignelser være med ham), eller fra ærkeenglen Gabriel (der åbenbarer 

den for Profeten Muhammad), eller endda som om man hører den guddommelige 

henvendelse fra Allah (som åbenbarer den for Profeten Muhammad gennem ærkeenglen 

Gabriel).   

Visdommen for Koranens åbenbaring kommer bl.a. til udtryk, ved at de troende bevirker til, at 

andre kan lytte til Koranen, mens de selv forklarer den.  

Ja, under Ramadan-måneden forvandler den muslimske verden sig til en moské.  

En moské, hvori Koranen reciteres af millioner af hafidh13 i hvert sit hjørne, hvilket bevirker til, at 

alle på jordkloden lytter til den guddommelige henvendelse.  

De præsenterer verset 14                                              på en belysende måde hver Ramadan; dermed 

bevises, at det er Koranens måned. I denne store forsamling, lytter nogle med fromhed til de mange 

hafidh, der reciterer, mens andre selv reciterer den beærede Koran.  

                                                
12 Koranen blev første gang nedsendt i Ramadan-måneden, hvorfor måneden er særlig essentiel.    
13 ”Hafidh” er et udtryk, der anvendes for en person, der har memoreret hele Koranen.  
14 ”Ramadan-måneden, Hvori Koranen blev nedsendt (første gang)”. (Surah al-Baqarah, 2:185) 
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Det er derfor utilpassende at frasige sig denne belysende opgave, og adlyde nafs’ grove lyster i den 

hellige moské, og derved spise og drikke, hvilket vil vække forsamlingens had. Ligeledes, er det 

dybt utilpassende, og vækker had fra den muslimske verden at være imod og nedgøre de muslimer, 

der faster under Ramadanen.  

Syvende punkt:  

Følgende er en af fastens mange visdomme under Ramadanen, der vedrører menneskets 

fortjeneste, eftersom ethvert menneske er sendt til verden for at så frøer og høste dem i det 

hinsidige, og ikke mindst udføre en handel (og dermed opnå fortjenesten i det hinsidige).15  

Under Ramadanen ganges de gode handlingers belønninger med tusind.  

Det er stadfæstet i hadith at ethvert bogstav i Koranen; indeholder ti belønninger, tæller for ti 

godheder, og medfører ti af Paradisets frugter.16  

Men under Ramadanen bevirker et bogstav til tusind belønninger, i stedet for ti. Ethvert bogstav i 

vers som Ayat al-Kursi bevirker til flere tusinder af belønninger - endda om fredagene under 

Ramadanen bevirker de til endnu flere.17  

Og særligt under Laylatul Qadr18 bevirker et bogstav til 30.000 belønninger.19  

Ja, Koranen (hvori ethvert bogstav medfører 30.000 endeløse frugter) forvandler sig metaforisk til 

et af Paradisets belysende træer – og således bevirker til de troendes millioner af endeløse frugter. 

Se, tænk og reflekter over hvor hellig, uendelig og effektiv handel der er tale om. Forstå således, 

hvor uendeligt stort tab det medfører dem, der undervurderer værdien af disse bogstaver…  

Således er Ramadan-måneden en basar eller udstilling til at opnå en virkelig udbytterig handel til 

det hinsidige.. Et meget givende fundament til at opnå fortjeneste vedrørende det hinsidige.. Og en 

aprilmåned i foråret, hvori menneskets handlinger spirer og giver frugter.   

                                                
15 Følgende kilder beretter, at jordkloden – metaforisk – er en handelsplads og mark, hvori mennesket har 

mulighed for at opnå en spirituel fortjeneste til det hinsidige: Surah at-Tawbah, 9:111. Surah Fatir, 35:29. 

Surah ash-Shuraa, 42:20. Surah as-Saf, 61:10-12. Al-Hakim, Al-Mustadrak, 4:348.  
16 Berettet af: at-Tirmidhi, Fazal ul Qur’an, 16 og at-Tabarani, Al-Mu’jam al-Kabir, 9:130.  
17 Berettet af: at-Tabarani, Al-Mu’jam al-Awsat 3:255-256 og ad-Daylami, al-Musnad, 3:130-131.  
18 ”Laylatul Qadr” er den beærede nat i Ramadanen, hvori Koranen blev nedsendt.   
19 ”Laylatul Qadr er mere belønningsværdigt end tusind måneder” (Surah al-Qadr, 97:3) 
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Ramadanen er ligeledes en anledning til et belysende og fredshelligt selskab, hvori menneskets 

tilbedelse opnår en godkendelse i Allahs absolutte Herredømme. 

På baggrund af ovennævnte, er nafs med fasten forpligtet til at frasige sig at spise og drikke 

uopmærksomt som dyr, og ikke mindst for at give afkald på nafs’ uhensigtsmæssige, unyttige og 

utilpassende lyster. På denne måde går man (metaforisk) fra at leve som dyr til at leve som engle, 

og eftersom man fokuserer på en handel for det hinsidige, og giver midlertidigt afkald på verdslige 

behov, opnår man en særlig status.20 Dermed afspejler man Allahs Uafhængighed, ved åndeligt at 

påtage sig fasten.   

Ja, Ramadan-måneden medvirker til et langvarigt og uendeligt liv - fremfor denne kortvarige og 

dødelige verden. Det er udelukkende under Ramadanen, man har mulighed for at opnå 80 års 

resultater - Koranens åbenlyse og uforanderlige bestemmelse om, at Laylatul Qadr er mere 

belønningsværdigt end tusind måneder21, er et absolut bevis på dette.  

Ja, såvel som kongen årligt får arrangeret en festlig mærkedag, der markerer at et vist antal år er 

forløbet siden en bestemt begivenhed fandt sted. Denne dag afholdes usædvanligt, og måske hvor 

kongen udviser personlig interesse, skænker gaver, og fremviser sine ekstraordinære evner til de 

værdige og trofaste borgere.  

I analogi med ovennævnte, har den Begyndelsesløse og Endeløse Konge over de 18.000 verdener22 

nedsendt den ophøjede befaling; Koranen i Ramadan-måneden, hvilket vedrører alle de 18.000 

verdener. Det er således visdommens selvfølge, at Ramadanen er et enestående guddommeligt 

selskab og en spirituel forsamling.   

Eftersom Ramadanen er den (ovennævnte) mærkedag, skal fasten som en selvfølge befales, for at 

mennesket frasiger sig utilpassende beskæftigelser. Fasten opnår en fuldkommenhed, når man 

medvirker til, at alle andre organer og følelser (herunder øjet, øret, hjertet, drømmene og tankerne) 

                                                
20 En status, der vedrører det hinsidige fremfor det verdslige.  
21 Tusind måneder udgør 80 år (ifølge den islamiske kalender).  
22 Følgende kilder beretter at betegnelsen ”Verdenernes Herre” i Surah al-Fatihah, vedrører de 18.000 

verdener: at-Tabari, Jami’ al-Bayan 1:63, al-Qurtubi, Jami’ li Ahkam al-Qur’an 1:138.  
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sammen med mavesækken faster. Det vil sige, at afholde dem fra forbudte, uhensigtsmæssige og 

unyttige beskæftigelser – og dermed påpege enhver af deres individuelle tilbedelse.  

Eksempelvis, medvirker man til, at tungen faster ved at frigøre den fra løgn, bagtalelse og 

utilpassende udtryk.23 I stedet, bør man forholde tungen i beskæftigelse med Koranen, dhikr24, 

salawat25 og istighfar26.  

Eksempelvis, medvirker man til, at øjnene og ørene faster ved at forbyde øjnene at kigge på det 

forbudte, og forbyde ørene at lytte til noget dårligt. I stedet for, bør man bruge øjnene til fornuftige 

iagttagelser, og ørene til at lytte til Koranen og sande ord. Og ligeledes medvirke til, at andre 

organer og følelser udfører en slags faste.  

I og med mavesækken er kroppens største ”fabrik”, vil de andre ”små butikker” let efterfølge, hvis 

den afbryder fasten.     

Ottende punkt: 

Følgende er en af fastens mange visdomme under Ramadanen, der vedrører menneskets 

individuelle liv:  

Fasten er både en fysisk og spirituel kur, som er på lige fod med menneskets vigtigste medicin… 

Ligeledes, er fasten en medicinsk kur, idet at nafs er ligeglad med, hvad den spiser og drikker, som i 

sidste ende sundhedsmæssigt skader menneskets fysiske liv.  

Menneskets spirituelle liv forgiftes ligeledes, når nafs stormer alt, hvad den ser uden at skelne 

mellem, hvad der er tilladt og forbudt. Dernæst bliver det en byrde for nafs at adlyde sit hjerte og 

sin sjæl – den vil på en problematisk vis overtage kontrollen. Mennesket vil dermed blive afhængig 

af sin nafs.  

Men gennem fasten under Ramadan-måneden, arbejder nafs med en slags kur og disciplinering27, 

                                                
23 Berettet af: Bukhari, sawm 2, 8, 9. Muslim, siyam 160, 163.   
24 ”Dhikr” betyder bogstaveligt at ihukomme. Herudover indikeres der bl.a. til ihukommelse af Allah.  
25 ”Salawat” er et udtryk, der indeholder en hilsen og bøn til Profeten Muhammad (fred og velsignelser være 

med ham) 
26 ”Istighfar” betegner handlingen om at søge tilgivelse fra Allah. Som regel ved at sige: ”Astaghfirullah”  
27 Denne disciplinering kaldes ”Riyazet”, og betegner en form for disciplinering af menneskets indre, ved at 

afholde sig fra at spise og drikke overvældende, for herefter at kunne fordybe sig i viden og tilbedelse.   
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og dermed lærer at adlyde. Ramadanen afviser således sygdomme, der opstår ved at fylde den 

magtesløse og svage mavesæk med mad, uden den når at fordøje det foregående. Og eftersom at 

frasige sig noget (som i andre perioder er) tilladt på baggrund af en befaling, opnår man 

kompetencer til at lytte til sit intellekt og religionens befaling, så man kan afholde sig fra det 

forbudte – og dermed bestræbe for at bevare sit spirituelle liv.    

Desuden oplever de fleste mennesker ofte sult, og derfor har behov for at træne sig i tålmodighed 

og udholdenhed gennem sult og disciplinering. Fasten under Ramadan-måneden er således 

tålmodighed, udholdenhed og træning for 15 timers sult. Det vil sige, at fasten også er en medicin 

til menneskets utålmodighed og intolerance.  

Derudover har mavesækken (som kroppens fabrik) mange tjenere, relaterende organer og følelser. 

Hvis nafs ikke afholder sig for sine beskæftigelser i en midlertidig periode, vil dette bevirke at 

fabrikkens tjenere, organer og følelser glemmer sine individuelle tilbedelser, hvorefter nafs vil 

besætte dem. Nafs vil ligeledes rode i menneskets andre organer og følelser og svække deres 

opmærksomhed, hvorefter dette vil bevirke til, at disse organer glemmer deres ophøjede 

forpligtigelser i et stykke tid. Det var derfor mange wali28 tidligere fik dannet vaner, hvoraf de 

spiste og drak lidt, for at kunne opnå en høj rang.  

Men gennem fasten under Ramadanen, forstår fabrikkens tjenere, at de ikke kun er skabt for den 

fabrik. Ligeledes vil menneskets andre organer og følelser under Ramadanen, nyde de åndelige 

fornøjelser, og vende sig mod dem fremfor fabrikkens kedelige fornøjelser. Derfor opnår de troende 

under Ramadanen lys, velsignelser og spirituel glæde afhængig af den enkeltes rang.  

I anledning af fasten i denne velsignede måned, opnår og velsignes hjertet, sjælen, intellektet og 

følelserne en særdeles høj rang – og trods af, at mavesækken vil klage, vil de stråle af glæde.  

Niende punkt:  

Følgende er en af fastens mange visdomme under Ramadan-måneden, der vedrører svækkelsen af 

nafs’ indbildte herredømme og beviset for dens svaghed, der har behov for tilbedelse: 

Nafs ønskede at kende sin Herre; og ønsker et rædselsfuldt herredømme. Uanset, hvor meget nafs 

blev straffet, forblev det ønske. Dog svækkes det ønske med sult. Fasten i Ramadanen er således et 

                                                
28 ”Wali” er et arabisk ord for en islamisk helgen eller/og metaforisk Allahs nære venner. 
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direkte angreb på nafs’ utilpassende side, og destruerer den. Fasten fortæller nafs om dens svaghed, 

skrøbelighed og behov, og påminder den om tilbedelse.   

Det finder sted i beretningerne til hadith, at Allah, den Almægtige spurgte nafs om følgende: 

”Hvem er Jeg, og hvem er du?”. Nafs svarede følgende: ”Jeg er mig selv, og Du er dig selv”.  

Allah straffede nafs med Helvede, og udspurgte igen. Nafs svarede tilsvarende: ”Jeg er mig selv, og 

Du er dig selv”. På trods af straffen gav nafs ikke afkald på sin egoisme.  

Dernæst straffede Allah nafs med sult, og udspurgte igen: ”Hvem er Jeg, og hvem er du?”.  

Nafs svarede: ”Du er min Barmhjertige Herre, og jeg er din svage tilbeder”.29   

 

   

 

 

30 

 

 

Said Nursi 

                                                
29 Berettet af Esrefoglu Rumi, Muzekki’n-Nufus, s. 275-276.  
30 ”Oh Allah, udfør salah* på vores mester Muhammad (fred og velsignelser være med ham). En salah, som Du 

er tilfreds med, og som er hans værdi præget af nåde, med antallet svarende til recitationen af (alle) 

Koranens bogstaver, i Ramadan-måneden. Og (udfør salah) på hans familie og ledsagere, og skænk dem 

fred” 

* ”Salah” er en bøn om, at Allah hæver Profeten Muhammads (fred og velsignelser være med ham) rang.  

”Priset være din Herre – magtens og ærens Herre – hævet over hvad de påstår! Fred være med 

sendebudene. Lovet være Allah, alverdens Herrer og Forsørger” Amin (Surah as-Saffat, 37:180-182) 


