
Vad är fasta och varför fastar man? 

Fastan är den andra av islams fem grundpelare. Det är sådan form 

av dyrkan som avser stärka själen och öka ens självbehärskning. 

Fasta på arabiska kallas Saum, vilket betyder att avstå från 

någonting. Enligt islamisk terminologi betyder fastan att man 

avstår från mat, dryck och sexuellt umgänge från soluppgång till 

solnedgång.  

För fastan gäller de tre grundläggande kraven ovan. Men att avstå 

från detta är enbart ett kännetecken för att man avstår från all 

slags ondska. Likt den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och 

välsignelser vare med honom) sade: 

  َمْن َملْ يَدَْع قـَْوَل الزُّوِر َواْلَعَمَل بِِه فـَلَْيَس ِ�َِّ َحاَجٌة ِيف َأْن يَدََع طََعاَمهُ َوَشرَابَهُ 

Alltså att den som inte avstår från att ljuga och agera lögnaktigt 

under fastan, har Allah inget behov av att denne avstår från att 

äta och att dricka.  

Om någon inte kan hålla sig borta från detta, så tjänar det 

ingenting till att han är hungrig och törstig, Detta är i själva verket 

en form av dyrkan med fastställda kriterier.  

Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) 

sade: Det finns många fastare som inte får ut något av sin fasta 

annat än att vara hungriga och törstiga, och det finns många som 

vaknar upp om nätterna för dyrkan men som inte får ut annat än 

att gå sömnlösa.  

 



När inleds Ramadan? 

Enligt Islam inleds fastemånaden när man ser nymånen för 

månaden Ramadan. Denna beskådning av månen kan både vara 

genom att man ser månen fysiskt eller att man beräknar dess 

förekomst. Och detta gäller för varje enskilt land, som ska börja 

fasta just när detta är möjligt i deras respektive länder. En person i 

Sverige börjar således fasta när nymånen för månaden Ramadan 

blir synlig här. 

En gång reste Hazrat Kuraib, som var bland den Helige Profeten 

Muhammads (Allahs frid och välsignelser vare med honom) 

anhängare, till Syrien och såg där nymånen för Ramadan på en 

torsdag. När han kom tillbaka till Medinah blev han tillfrågad av 

Hazrat Ibn Abbas: När såg du månen? Han svarade att han sett 

den på torsdagen. Hazrat IbneAbbas sa att de sett den på 

lördagen och att de kommer fullborda sin fasta därefter. Hazrat 

Kuraib frågade då, Är inte tidens härskare Muawiyahs beskådning 

av månen tillräcklig för er? Hazrat ibn Abbas svarade att detta var 

något som den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid och 

välsignelser vare med honom) utlärt. 

Vem bör fasta? 

Att fasta är obligatoriskt för varje mogen, förståndig, frisk muslims 

man och kvinna som inte är på resande fot. För resenärer och 

sjuka finns det möjlighet att fullborda de uteblivna fastedagarna 

efteråt. För permanent sjuka som inte heller kan fullborda fastan 

efteråt, likaså havande eller ammande som ständigt har nedsatt 

hälsa, kan istället för fasta enligt förmåga ge fidya, d.v.s. en slags 

ekonomisk ersättning. 



I den Heliga Qur’anen kapitel 2 vers 185 har Allah ursäktat 

resenärer från att fasta. För dem som inte kans fasta har Allah 

föreskrivit bespisandet av en behövande som fidya, för de som 

har råd. 

Olika slag av fasta 

I den Heliga Qur’anen står det om många olika slags fasta. Det 

finns den föreskrivna och den volontär (frivilliga). En annan fasta 

håller man för att gottgöra för vissa synder. 

Bland de voluntära finns de 6 fastedagarna i början av Shawwal, 

fasta under Ashura (10 Muharram), Davids fasta (en dag fasta 

andra dag vila) och fasta under vallfärdsdagen Arafah. 

Under vissa dagar är det förbjudet att hålla en volontär fasta, 

exempelvis under enbart fredagar, på eid, eller oavbruten fasta 

under en längre period. 

För fasta är det även viktigt att man haft detta som avsikt vid 

morgonen (niyyah). Den Helige Profeten Muhammad (Allahs frid 

och välsignelser vare med honom) sade att fastan inte är giltig 

utan niyyah. Niyyah betyder att man beslutar sig i sitt inre att 

denna dag ska jag ha fasta. 

Angående studenter så har vi inte blivit uppmanade att avstå från 

våra dagliga aktiviteter på grund av fasta. Finns det någon som 

inte kan fasta under sina studier, så inräknas han som sjuk. 

Han/hon ansvarar själv för sitt beslut och Allah kommer bedöma 

denne utifrån avsikterna. Människan ansvarar själv att bedöma 

sina förutsättningar. 



Sehri  frukosten 

Under fastemånaden är frukosten ett viktigt mål, och den Helige 

Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) 

uppmanade särskilt att man intog denna. Sedan sade han att 

tiden mellan frukosten och Fajrbönen bör vara cirka 1015 

minuter. 

Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) 

frukost bestod ofta utav enbart dadlar och vatten, vilket han 

ansåg vara en utmärkt kost. 

Iftari – kvällsmålet, när man bryter fastan 

Tiden för att bryta fastan på kvällen är en mycket välsignad 

tidpunkt. Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare 

med honom) sade att för den fastande finsn två glädjestunder: 

den ena när han bryter fastan, och en andra när han möter sin 

Herre. (ibneMajah) 

När man bryter fastan bör man därför särskilt rikta sin fokus på 

böner. När man bryter fastan ska man be följande bön: 

O Allah, för Dig har jag fastat, och med Ditt underhåll bryter jag 

den. (Abu Daud) 

Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) 

sade även: Så länge ni skyndar er med att bryta fastan, så kommer 

ni att välsignas och tilldelas framgångar. (Bukhari) 

När Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med 

honom) bröt fastan kunde det vara mycket simpelt. Hazrat Anas, 

som var Profetens betjänt, berättar att detta kunde ske med ett 



fåtal färska dadlar innan Maghrib bönen. Om färska dadlar inte 

fanns att tillgå, räckte det med torra. Om inte heller detta fanns, 

så drack han enbart ett par klunkar vatten. (Abu Daud) 

Den Helige Profeten (Allahs frid och välsignelser vare med honom) 

sade: När någon utav er bryter fastan, bör det vara med en dadel 

eftersom den innehåller mycket välsignelser. Om dadlar inte finns 

att tillgå, så bör det vara med vatten eftersom den har en renande 

effekt. (Tirmadhi) 

 

Saker som avbryter fastan 

Det finns vissa saker som leder till att fastan avbryts. Dessa är om 

man äter eller dricker, har samlag, tar en spruta eller spyr 

avsiktligt. 

För en som avsiktligt avbryter sin fasta, utan någon ursäkt, så 

finns ett hårt straff föreskrivet. Utöver att ge fidya ska han hålla 

60 fastedagar på rad eller bespisa 60 behövande enligt sin 

förmåga. 

Om någon glömmer av att han fastar och råkar äta eller dricka 

någonting, så avbryts inte fastan.    

Om någon felaktigt bryter fastan innan solen gått ner, så måste 

han i sådana fall göra om fastan. Men detta är inte på något vis 

syndigt eller något man kan bestraffas för. 

En som fastar kan även smaka på maten som denne tillagar, men 

utan att svälja den. 



Medicin 

Under fastan är det även tillåtet att lägga medicin i örat eller i 

ögonen. Fastan bryts inte av näsblod eller blod i munnen. Man får 

även borsta tänderna och lukta på parfym. Fastan bryts inte heller 

av ”våta drömmar” (utlösning under sömn). 

Fidya 

Även om man fastar är det berömvärt om man ger fidya. Det är 

för att visa sin tacksamhet till Allah över att Han givit en möjlighet 

att fasta. Detta var Den Helige Profeten (Allahs frid och 

välsignelser vare med honom) sunnah (sedvana).  

Fidya är inte obligatoriskt för den som är tillfälligt sjuk under 

Ramadan, förutom om han ger det i syfte att framöver ha 

möjlighet att genomföra fastan eller för att denne inte ska bli 

berövad från välsignelserna av att fasta under Ramadan.  

Fidya är föreskrivet för de som inte alls kan fasta av hälsoskäl, då 

de har ekonomisk möjlighet, och att de ska ge en fattig två 

måltider eller summan av detta.  

Om man någon gång återfår hälsa bör man hursomhelst fullborda 

fastan, då fidya i sig inte ursäktar en från själva fastan. Fidya är 

enbart en ersättning för att an under fastedagarna inte kunnat 

fasta med övriga muslimer. 

Fidya bör ges i enlighet med vad man normalt sett ger sin familj 

att äta (alMaidah:90). Man behöver inte ge det till en fattig 

människa som fastar, utan det kan vara vilken behövande person 

som helst. Fidya är dessutom enbart för dem som har råd, och för 



övriga räcker det att man ber och söker Allahs förlåtelse 

(istighfar).  

Sadaqatul Fitr 

En annan gåva man ger är Sadaqatul Fitr. Denna kan ges redan när 

månaden Ramadan startar, men senast innan Eidbönen. 

Eftersom den ges till fattiga så att även de kan ta del av glädjen av 

högtiden Eid, så bör man ge det i god tid. Hazrat Umar (ra) 

brukade ge Saqadatul Fitr två dagar innan Eid. 

Särskilda förhållanden 

När det gäller platser på jorden där särskilda förhållanden råder, 

exempelvis att solen aldrig går ner, så bör man inrätta särskilda 

tiden för att inleda och att bryta fastan. Likaså bör man dela upp 

dagens fem böner under olika tidpunkter av dygnet. 
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