I Guds, Den Nåderikes, Den Barmhärtiges Namn
Detta uttalande är utfärdat av de islamrättsliga råden
tillhörande ”Förenade sunnitiska moskéer och samfund
i Sverige”. Uttalandet rör ramadanmånadens nymåne för
år 2018/1439.
Gud befaller i den heliga Koranen, vers 103, kapitel 3:
”Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och låt er inte
splittras! Minns Guds välgärningar mot er: fiendskap hade rått mellan er,
men Han lät [viljan till] försoning tränga in i era hjärtan och med Hans
välsignelse blev ni bröder...”
I vers 185 kapitel 2 kungör Gud:
”För att ge människorna vägledning [inleddes] i månaden Ramadan uppenbarelsen av Koranen i
vilken vägledningen klargörs och en måttstock ges med vilken rätt kan mätas och skiljas från orätt.
Den av er som ser månens nytändning skall fasta månaden ut...”
Profeten, må frid och välsignelse vara över honom, har förklarat hur och på vilket sätt man skulle sikta
nymånen för månaden Ramadan. Han sade: ”Fasta inte förrän ni har sett nymånen och avbryt inte
fastan förrän ni har sett den. Och om nymånen är skymd och ni inte kan se den gör då en
uppskattning.” Denna uppskattning förklarades i ett annat uttalande: ”Fasta när ni ser nymånen och
avbryt fastan när ni ser den. Om ni inte kan se nymånen då skall Shaaban fullbordas med sina 30
dagar.” Dessa uttalanden är återberättade av Abu Huraira och finns i Sahih Al-Bukhari nr. 1909, och i
Sahih Muslim nr. 1081.
Astronomin och dess metoder var ju kända hos en del araber och även av andra nationer. Men trots
det ansåg Profeten, må frid och välsignelse vara över honom, att fastan ska påbörjas antingen vid
månens nytändning eller när Shaaban hade fullbordats med sina 30 dagar. Denna praxis tillämpades i
syfte att dels underlätta för muslimer, och dels att förena och undvika osämjor muslimerna emellan.
Vid tvist så är det siktandet av nymånen som avgör när fastemånaden börjar och slutar och inte de
astronomiska beräkningarna.
Astronomiska beräkningar och kalkyler är en erkänd vetenskap som ska fungera som ett bihang till
Guds regelverk och ska inte vara ledande. Med den kan vi förutse i vilka delar av världen det är möjligt
att sikta nymånen med, eller utan, teleskop efter skymningen den 29:e Shaban. Eftersom vi i Europa
inte har möjlighet att sikta nymånen i enlighet med den ovannämnda förutsättning, uppmanar
”Förenade sunnitiska moskéer och samfund i Sverige” alla muslimer att efterfölja kungörandet om
fastans början och slut i Mecka. Detta är den praxis som muslimer i västvärlden sedan länge tillämpat i
syfte att förena och upprätthålla enighet.
Muslimer runt om i världen rättar sig visserligen efter kungörelsen i Mecka när det gäller början av
månaden Dhu al-Hijjah under vilken pilgrimsfärden (Hajj) utförs. Det råder ingen oenighet i denna
fråga och inte heller när det gäller infallandet av Arafa-dagen och Eid al-Adha. Därför är det angeläget
att efterfölja kungörandet i Mecka även vad gäller början och slutet av fastemånaden Ramadan i syfte
att upprätthålla enighet och undvika osämjor muslimer emellan. Lägg märke till att observatoriet som
Mecka förlitar sig på för att sikta nymånen ignorerar inte de astronomiska beräkningarna. Man ser
dock på denna vetenskap som ett bihang till Guds regelverk och är inte ledande.
En kombination av den astronomiska beräkningen och den visuella observationen av nymånen är en
islamrättslig tolkning av det som Profeten, må frid och välsignelse vara över honom, förespråkat.
Vi ber Gud att hjälpa oss att fasta och förrätta bönen så som han vill och vi ber Honom att skänka oss
framgång, trygghet och den sanna tron. All tacksamhet tillkommer Gud.
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