Hur vet vi när Ramadan börjar och slutar?
بسم هللا الرحمن الرحيم
 وصلى هللا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،الحمد هلل رب العالمين
Inledning:
Den islamiska kalendern följer månåret till skillnad från solåret där januari är
första månaden och december den sista. Månåret är något kortare än solårets 365
dagar.
De islamiska månaderna är 12 till antalet. En månad är 29 eller 30 dagar lång
beroende på när nymånen skådas. Det är alltså skådandet av nymånen som avgör
när en ny månad inträder. Om det inte går att skåda nymånen på grund av
väderförhållanden eller oklarheter så fullbordar man den aktuella månaden till
30 dagar.
Allt detta har autentiskt rapporterats från profeten Muhammed ﷺ.
Ramadan
Ramadan är namnet på den nionde månaden i den islamiska kalendern. Det är
den månaden som det är obligatoriskt för muslimerna att fasta i, vilket är en av
islams fem pelare. Att veta när Ramadan infaller och avslutas är således väldigt
viktigt.
Skådandet av nymånen
Ramadan, likt alla andra månader, infaller när nymånen skådas på himlen. Vi
har blivit beordrade att börja fastan när vi skådar nymånen och vi har blivit
beordrade att avsluta fastemånaden när nymånen för nästa månad skådas på
himlen. Skulle vi vara osäkra eller om skådandet försvåras av olika
omständigheter som moln på himlen eller liknande har vi beordrats att fullborda
månaden till 30 dagar. En månad i den islamiska kalendern kan aldrig vara
längre än 30 dagar.
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Bevisen
Bevisen för detta är många och återfinns i Koranen och profetens  ﷺsunnah och
det råder även konsensus i frågan. Vi nämner här kort några av dessa bevis.
Allah säger i Koranen:

ج
ِ ي َم َواقِيتُ ِلل َّن
َ ََي ْسأَلُونَك
َ ع ِن األ ِهلَّ ِة قُ ْل ِه
ِ اس َو ْال َح
DE FRÅGAR dig om innebörden av månens nytändning. Säg: "Den visar
människorna tidpunkten då vissa skyldigheter skall fullgöras och [tiden för]
vallfärden." [Koranen 2:189]
Imam Ibn Kathir nämner i sin förklaring till denna vers från profeten  ﷺatt han
sade:
”Allah har gjort månens nytändning för att visa människor tidpunkten [för
saker]. Så fasta när ni ser den och bryt er fasta när ni ser den och om det är
molnigt så beräkna månaden till 30 dagar.” [al-Hâkim]
Profeten  ﷺsade:
”Fasta inte förrän ni ser nymånen och avsluta inte fastan förrän ni ser den. Om
det blir molnigt så beräkna den.”
I en annan rapportering förklaras denna beräkning då profeten  ﷺsade:
”Beräkna den då till 30 dagar.”
I ytterligare en annan rapportering sade han ﷺ:
”Månaden består av 29 nätter, så fasta inte förrän ni ser nymånen och om det
blir molnigt skall ni fullborda månaden till 30 dagar.”
I en annan rapportering sade han ﷺ:
”Fasta när ni ser den och bryt fastan när ni ser den. Om det blir molnigt så
fullborda [månaden] Shaban 30 dagar.” [Rapporterat av al-Bukhari och Muslim]
Vi är alltså beordrade att inte fasta förrän vi sett nymånen och inte sluta fasta
förrän vi sett nästa månads nymåne eller att fullborda månaden till 30 dagar. Detta
är de lagstiftade tillvägagångsätten för att veta när månaden börjar och slutar.
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Måste alla se nymånen?
Nej. Det räcker med att någon pålitlig gör det. Ibn Umar (radhiya Allahu anhu)
sade:
”Människorna tittade efter nymånen och jag informerade profeten  ﷺatt jag
hade sett den, så han började fasta och beordrade människorna att fasta.”
[Abu Dawud]

Astronomiska beräkningar
På senare år har vissa islamiska center och organisationer börjat gå efter
astronomiska beräkningar istället för att gå efter skådandet av nymånen.
Argumenten för detta har bland annat varit att det är mer bekvämt och lättare om
man på förhand vet när fastan börjar och när Eid infaller. Ett annat argument har
varit att ena muslimerna på fastställda datum.
Denna metod är dock inte förenlig med bestämmelserna i islam som fastställer att
månaden börjar när nymånen skådas på himlen. Vi har redan sett bevis på detta
från Koranen och profetens  ﷺsunnah och vi kommer här visa att det råder
konsensus i frågan hos de tidigare lärda. Något som inte upphävs av att en moské,
styrelse eller en egen tillsatt kommitté av lärda säger något annat.
Att gå efter astronomiska beräkningar är problematiskt av många
anledningar. Några av dessa är:
1. Det går emot den av islam fastställda metoden för att bekräfta en ny
månads inträde vilket är att skåda nymånen eller fullborda månaden till 30
dagar. Profeten  ﷺsade utöver det vi redan nämnt:
”Inled inte en ny månad förens ni skådat nymånen eller fullbordat dess antal.
Fasta sedan tills att ni ser nymånen eller fullborda antalet [30 dagar].”
[Ahmed och Nasâ’i]
Imam Ibn Taymiyyah sade:
”De lärda fortsätter att anse att den som gör detta (dvs. går efter astronomiska
beräkningar) har lagt till något till islam som inte är en del av den, och man ska
kritisera dessa åsikter på samma sätt som man kritiserar ahlul-bid’ah.”
[Madjmu’ al-Fatawa 25/179]
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2. Det går emot bevisen från Koranen och sunnah men även konsensus i
frågan!
Denna fråga är inte en ny fråga som uppkommit i dessa dagar utan en gammal
fråga som diskuterats av de lärda från de tidigare generationerna. Det finns
exempelvis uttalanden av Imam Malik som levde för 1300 år sedan att man inte
ska följa dessa astronomiska beräkningar. Bevisen från Koranen och sunnah är
tillräckliga, men vi ser utöver detta att de lärda sagt att det är konsensus i frågan
vilket gör att vi inte kan ta hänsyn till att någon enstaka lärd har en annan åsikt.
Bland de som nämnt att det är konsensus i frågan är:
Ibn Rushd. Han sade:
”De lärda har konsensus om att den arabiska månaden är 29 eller 30 dagar och att
man endast ska specificera månaden Ramadan genom att man beskådat
nymånen.” [Bidayat-ul-Mudjtahid 1/284]
Efter denna konsensus fanns det vissa shia som gick emot den.
Ibn Hadjr säger i sin förklaring på sahih al-Bukhari1:
”Vissa personer anser att man ska gå tillbaka till vad astronomerna säger…al-Baji
har dock sagt att salafs konsensus är ett bevis mot dem och Ibn Bazizah har sagt:
’Det är en felaktig åsikt.’”
[Fath-ul-Bari 4/127]
Så man kan finna åsikter av vissa lärda som säger att det är tillåtet, men de har
gått emot salafs konsensus och skall därför inte tas hänsyn till.
Imam Ibn Taymiyyah talar om detta ämne dels i en egen essä och på olika platser
i sina böcker. Han säger bland annat:
”Vi är övertygade om att man enligt islam skall gå tillbaka till att beskåda
nymånen för att fasta, göra hadj…, och andra bestämmelser som är kopplade till
nymånen. Man skall inte gå tillbaka till vad de som beräknar har kommit fram till.
Det finns många bevis från sunnan som tyder på detta och muslimerna är överens
i den här frågan. Man känner inte till att de lärda skiljde sig i den frågan förut eller
ens idag. Undantaget är att vissa lärda inom fiqh som levde efter det tredje
århundrandet påstod att det är tillåtet för den som beräknar att själv handla i
enlighet med det, om det är molnigt [på himlen] … Denna åsikt var dock specifik
för när det är molnigt ute och gällde endast den som själv beräknar. Trots det är
denna åsikt udda och de lärda hade konsensus om dess motsats innan. Men att
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säga att man kan följa detta när det är klart på himlen eller att alla ska följa det, så
är det en åsikt som ingen muslim någonsin har uttalat.”
[Madjmu´al-Fatawa 25/132]

3. Andra problem med att gå efter astronomiska uträkningar
De astronomiska beräkningar som görs idag går inte efter när man faktiskt ser
nymånen, utan när det är möjligt att se nymånen i vissa länder. Baserat på att det
är möjligt att se nymånen skall alla muslimer inleda sin fasta samt avbryta den och
fira Eid. Detta har lett till stora problem vissa år då det varit extremt svårt att
bekräfta om nymånen har kunnat skådas någonstans på jorden eller inte.
Vi har redan sett hur detta går emot Koranen, sunnah och även konsensus. Det
innebär även i praktiken att vissa muslimer avbrutit sin fasta i Ramadan trots en
övergripande risk att ingen muslim sett nymånen någonstans på jorden! Vilket
betyder att de med stor sannolikhet ätit under Ramadan och firat Eid en dag för
tidigt!
Dessutom är det ytterst tveksamt om muslimerna i Sverige ens skall avbryta sin
fasta baserat på att någon skådat nymånen på en avlägsen plats på jorden. Detta
om det nu ens kan bekräftas att nymånen verkligen har skådats... Mer om detta
längre ner i dokumentet.

4. Det splittrar muslimerna
En annan anledning som förts fram till varför man ska gå efter dessa beräkningar,
trots att de går emot bevisen och konsensus, är att det enar muslimerna kring att
börja och avsluta fastan på en fastställd dag. Detta är fel av fler anledningar varav
vi kommer nämna några få.
• Muslimerna är beordrade att enas på sanningen; det som profeten  ﷺoch
hans följeslagare var på och det som bevisen tyder på. Inte något annat.
• Muslimerna har varit enade kring att börja fastan när nymånen skådas,
vilket det råder konsensus kring. Om det är några som splittrar
muslimerna så är det de som går emot bevisen och konsensus, inga andra.
Skall man följa de organisationer och center som går efter astronomiska
beräkningar?
Nej, det ska man inte. Bland annat av följande anledningar:
1. Det går emot bevisen från Koranen, sunnah och även konsensus.
2. De lärda har förbjudit detta.
5

3. Vissa lärda har till och med nämnt att om en person baserar sin fasta på
astronomiska beräkningar så är hans fasta inte korrekt, även om den
astronomiska beräkningen skulle stämma! Detta då han följer en metod
som inte har någon grund i islam.
Imam Malik [rahimahullah] sade om ledaren som inte inleder fastan och
avbryter den när man skådat nymånen, utan endast baserar det på astronomiska
beräkningar:
”Man ska inte följa honom i detta.” [Tafsir al-Qurtubi 2/293]
Ibn Qudamah al-Maqdisi [rahimahullah], som levde på 600-talet och var en
av de största lärda inom fiqh och de olika rättsskolorna sade:
”Om en person baserar sin fasta på vad astronomen eller den som är duktig att
beräkna säger, så gills inte hans fasta även om de skulle ha rätt! Detta då det inte
är ett islamiskt bevis som det är tillåtet att basera på eller handla i enlighet med.
Så dess existens är som dess icke-existens”.
[al-Mughni 4/338]
Vanliga frågor folk kommer med
Trots allt detta finns det folk som kommer med invändningar eller frågor. Några
av dessa är:
1. De astronomiska beräkningarna är mer tillförlitliga i dag än förr.
Även om detta skulle stämma så har vi sett att det är konsensus i frågan att
nymånen måste skådas. Vilket även bevisen tyder på. Utöver det har dessa
beräkningar visat sig vara felaktiga vid ett flertal tillfällen de senaste åren.

2. Det är ingen skillnad på att beräkna bönetiderna och tiden för fastan.
Ett vanligt tvivel som många framhäver. Det är dock inget nytt tvivel och finns
besvarat av de lärda så tidigt som på 600-talet. De lärda säger att haditherna som
talar om bönetiderna inte gör skådandet med ögonen till ett villkor, till skillnad
från haditherna om fastan som gör skådandet av nymånen till ett villkor. Något
man inte gör när man går efter astronomiska beräkningarna. Alltså är det inga
problem att ta fram bönetider med hjälp av beräkningar då det endast nämnts att
tiden för bönen ska ha gått in, inte att detta måste skådas med ögonen.
3. Vi har hört att många lärda tillåter dessa beräkningar.
Även om så skulle vara fallet så går det emot bevisen och konsensus.
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Dessutom tillskrivs denna åsikt felaktigt till vissa av de tidigare imamerna. Så
man skall vara försiktig med att bara gå efter uttalanden utan att veta dess äkthet.
4. Det räcker med att någon på jorden ser nymånen så kan alla börja
fasta.
Även om detta skulle stämma så har det inget med de astronomiska beräkningarna
att göra som är felaktiga att följa, även om de skulle visa sig vara korrekta och
stämma med skådandet av nymånen.
Frågan om det räcker med att ett land skådar nymånen för att alla andra länder
skall följa, eller om varje land väntar på att själva skåda nymånen är en fråga där
det finns olika åsikter. Det mest korrekta verkar dock vara att varje land fastar när
de skådat nymånen. Skulle det vara så att ingen i det landet har tillräcklig kunskap
i frågan eller att muslimerna inte har någon pålitlig organisation som ser till detta,
så är det tillåtet att gå efter exempelvis Mecka. Något många av Sveriges muslimer
gjort och varit enade kring i många år.
I Sahih Muslim finner vi att Kurayb skickades till Mu’awiah i Sham av Umm Fadl
bint al-Harith för att göra ett ärende. När Kurayb kom till Sham inträffade
Ramadan och de såg nymånen på torsdag kväll och började fasta. När han kom
tillbaka till Medinah i slutet av Ramadan frågade Abdullah ibn Abbas när de sett
nymånen i Sham och han svarade att de sett den på torsdag kväll.
Då sade Ibn Abbas: ”Vi såg den dock på fredag kväll så vi kommer fortsätta tills
vi fastat 30 dagar eller tills vi ser den [dvs. nymånen]”. Då sade Kurayb: ”Ska vi
inte nöja oss med Mu’awiyas skådande av nymånen och hans fasta?”
Ibn Abbas svarade då: ”Nej. Såhär beordrade oss profeten ﷺ.” [Muslim, 1087]

Avslutning:
Som vi sett är detta en mycket allvarlig fråga som har att göra med en av islams
pelare, fastan. Islam har på ett mycket tydligt sätt klargjort hur månadens inträde
fastställs, och profeten  ﷺhar med all tydlighet gjort skådandet av nymånen till
ett villkor för att fastställa månadens inträde. Utöver detta råder det konsensus i
frågan och flera lärda har varnat för att följa astronomiska beräkningar.
Vi har för att underlätta valt att göra detta dokument kortfattat och det är endast
en sammanfattning av de viktigaste punkterna. Vi hoppas att detta skall klargöra
denna fråga för Sveriges alla muslimer och vi uppmanar alla Sveriges moskéer
och muslimska center att enas på det som stämmer överens med profetens
sunnah  ﷺoch det som de tidigare muslimerna varit enade på. I enlighet med det
Allah säger:
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ب
َ َان َواتَّقُواْ ّللاَ ِإ َّن ّللا
ِ شدِيدُ ْال ِعقَا
َ ْبر َوالتَّ ْق َوى َوالَ تَ َع َاونُوا
َ َْوتَ َع َاونُوا
ِ علَى ْال
ِ اإل ْث ِم َو ْالعُد َْو
ِ ع َلى
”och samarbeta för att befrämja fromhet och gudsfruktan, och slut er inte
samman för att befrämja synd och fiendskap. Och frukta Allah! Allah straffar
med stränghet.” [Koranen 5:2]
Må Allah vägleda oss alla till det korrekta och det Han är nöjd med. Må Allah
hylla och upphöja profeten Muhammed, hans ätt och följeslagare.

Stockholm den 16 maj 2017
www.islam.nu
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