
Koranens månad 
 

”Denna er ummah är en, och Jag är er Herre, så 
dyrka mig.” [Koranen - 21:92] 

 
Organiseringen av muslimens liv ska bestämmas av Skaparen 
som har skapat människan och allt som finns i universum. 
Under månaden ramadan har Allah skänkt oss Sin 
barmhärtighet genom att sända Koranen till mänskligheten. 
Koranen är alltså, i sig, vägledningen och måttstocken för att 
kunna skilja mellan sanning och falskhet. Om människan ska 
vara kvar vid den rätta vägen måste hennes förhållande till sin 
Skapare stärkas genom att hon utövar mer av det som hon har 
blivit vägledd till. Det råder inga tvivel om att muslimernas 
utövning av de individuella andaktshandlingarna ökar under 
denna månad. Genom detta fylls hennes hjärta med ro och 
tryggar hennes nära koppling till sin Skapare. 
 
Kampen mellan sanningen och falskheten har alltid funnits och 
kommer alltid att finnas, och därför är det ytterst viktigt att vi 
skiljer mellan dem. Den situation som idag råder i världen är ett 
tydligt exempel på hur människan inte kan lyckas, när hon inte 
definierar vad dessa två begrepp betyder i verkligheten. Utan 
en klar och bestämd markör kan falskheten tas för sanningen 
och sanningen mixas och misstolkas som falskheten.  
 
Den islamiska världen lider idag av en enorm misär och elände, 
med despotiska regimer, makthavare och system, som vägrar 
tillämpa Islam. De förblindar den islamiska nationen med 
tankar om nationalism, fri marknadsekonomi, demokrati och 
mycket annat som inte härrör från de uppfattningar som har 
uppenbarats i Koranen och Profetens Sunnah (frid vare med 
honom). Idag är vår dyrbara nation avlägsen från den riktiga 
och ärofulla betydelsen som denna månad har. 
 
Ramadan är Koranens månad, en påminnelse om det band som 
ska finnas mellan oss och Allah. En månad av djupare 
undersökning av vår islamiska ideologi och vårt förhållande till 
den. Det är inte en månad av svältande eller ytlig inställning 
gentemot den verkligheten som vår ummah får leva. 
 
Trots det uppenbara att vi måste vara en enad ummah och ska 
praktisera denna aspekt under ramadan när vi fastar så ser vi 
att muslimerna efter Kalifatetstatens fall har börjat fasta som 
irakier, syrier, pakistanier, afghaner, marockaner, algerier osv. 
 

Alla dessa stater sätter sitt eget datum för när ramadan börjar 
och slutar, trots att man under Kalifatstatens guldålder fastade 
samtidigt även om man bodde på olika platser i den islamiska 
världen. Varför uppstår denna splittring nu?  

 

Enighetens månad 
Ramadan är tyvärr inte längre enighetens månad utan en stark 
påminnelse om splittringen i ummah: grannområden som 
börjar ramadan olika dagar; olika sätt för att bestämma när 
ramadan börjar; starkare känsla av patriotism och nationalism 
mot andra, osv. Ramadan har förvandlats från en tid av fasta 
och dyrkan till en tid för nöjen och syndande.   
 
Allt det här är pga. att Islams fiender har jobbat så hårt för att 
splittra muslimerna, och de tillämpar kufr-lagar över 
muslimerna för att förstärka de falska gränserna och förhindra 
enigheten. Att fasta ramadan och att be de två Eid-bönerna 
tillhör de andaktshandlingar som inte bara förstärker relationen 
till Skaparen utan även tillhör de förenande uttrycken för 
ummah. De islamiska texterna har tydligt betonat detta. 
Profeten (frid vare med honom) sa:     
 
”En månad kan vara 29 dagar och kan vara 30 dagar. När ni 
siktar halvmånen ska ni fasta, och när ni siktar den ska ni bryta 
fastan. Ser ni den inte så komplettera månaden. ” [Sunan an-
Nasa’i as-sughra] 
 
"Inled fastan när ni siktar månen, och avsluta den när ni siktar 
månen.  Är ni i tveksamhet, så fullborda månaden med en 
trettionde dag." [Muslim] 
 
”Inled fastan” och ”avsluta den” är allmänna ord som riktar sig 
till muslimer i allmänhet oavsett tid och plats, och är ett 
islamiskt bevis för att alla muslimer ska börja och avsluta fastan 
tillsammans. Det här bekräftas av att följeslagarna (må Allah 
vara nöjd med dem) började och avslutade fastan tillsammans 
trots att de levde på olika platser, så när t.ex. mediniterna såg 
halvmånen fastade meckanerna, jemeniterna och bahrainiterna 
utan att tveka.  

 
En del ansariter sa: ”Vi kunde inte se shawwals halvmåne så vi 
fastade den kommande dagen. Mot slutet av dagen kom en 
grupp utifrån Medina och vittnade hos Allahs Budbärare om att 
de hade siktat halvmånen natten innan. Han beordrade 
människorna att bryta fastan den dagen och att gå ut för att be 
Eid bönen under morgondagen. ” [Ahmad och ad-Daraqutni] 

 

Påståendet om att muslimerna kan inleda fastan olika dagar 
pga. månfödelsen (den nya halvmånen) saknar islamiska och 
vetenskapliga bevis. Det väsentliga är att en rättskaffens 
muslim ska ha siktat månen vare sig han befinner sig i 
Marrakech, Mecka eller Tasjkent, och det är den islamiska 
anledningen till fastan och fastebrytningen. I den föregående 
hadithen ser vi hur Profeten (frid vare med honom) 
beordrade sahabah att bryta fastan på en dag som man hade 
räknat in i ramadan utifrån ett vittnesmål som kom från 
människor som bodde utanför medina.   
 
Inom vetenskapen är det fastställt att månen endast föds en 
gång i månaden. Hur kan då muslimerna hänvisa till 
månfödelsen som bevis för att inleda fastan olika dagar? De 
astronomiska beräkningarna saknar värde utifrån ett 
islamiskt perspektiv eftersom Islam kräver att man siktar 
månen med blotta ögat, inte att man räknar ut när 
månfödelsen sker. Profeten (frid vare med honom) sa: 
 
"Inled fastan när ni siktar månen, och avsluta den när ni 
siktar månen." [Bukhari och Muslim] 
 
De politiska motsättningarna och de astronomiska 
beräkningarna har spelat en avgörande roll för 
bestämmandet av ramadans början. Det har gått så långt att 
två grannländer vid ett tillfälle har inlett fastan med två 
dagars mellanskillnad! Det spelar tydligen ingen roll för dessa 
stater att muslimerna inleder och avslutar fastan olika dagar 
så länge som de firar nyår samtidigt. 
 
En muslim ska fasta när det första vittnesmålet till 
månfödelsen har lagts fram enligt hukm shari oavsett vilket 
land han bor i och oavsett när makthavarna vill att fastan ska 
börja. Ett vanligt resultat av detta är att man blir en främling 
i ett och samma land endast för att man följer hukm shari. 
Men Profeten (frid vare med honom) har redan berättat om 
den här situationen när han sa: 
 
”Islam har kommit som en främling, och kommer åter att 
vara en främling. Välgång åt främlingarna då.”[Muslim] 
 
Någon kan invända och påstå att detta skapar fitnah 
(splittring) bland muslimerna. Den fråga som den personen 
måste ställa sig är: ”Skapar det fitnah att följa Budbärarens 
exempel?"  
 



Man missar helt enkelt att den verkliga fitnah orsakas av 
avvikelse från Profetens väg (frid vare med honom) den väg 
som vi ber Allah (Upphöjd vare Han) om åtminstone 17 gånger 
om dagen, när vi läser al-Fatihah i våra böner. Även om detta 
skulle göra oss främlingar i det landet vi bor i.  
 

Segerns månad 
Ramadan var en månad av erövringar och segrar, där den 
islamiska staten expanderade och Islam ständigt var 
beskyddad. Ramadan är den månad då de stora slagen: Badr, 
Ain Jalout och Yarmouk ägde rum, och då Konstantinopel och 
Mecka erövrades. I sanning en stor månad, då muslimerna inte 
bara stannade i moskéerna, utan fullbordade ALLA sina plikter. 
Den månad som Profeten (frid vare med honom) sa: 
 
”Under den första natten av ramadan kedjas alla djävular och 
de onda jinnerna fast, och Eldens portar stängs noga. En röst 
säger då: ’Den som vill ha gott får komma, och den som vill ha 
ont får hålla sig borta.’ Allah frisläpper människor från Elden 
varje natt.” [Bukhari och Muslim] 
 

Kära muslimer! 
Oavsett meningsskiljaktighet så är det klarlagt att de falska 
gränserna som den västerländska fienden har djuprotat i den 
islamiska världen saknar värde för Islam. Vi får inte sitta tysta 
och låta dem fortsätta existera. Nu har det dessutom gått så 
långt att dessa gränser har börjat förstöra de troendes dyrkan. 
 
 Hur kan en muslim låta en linje dragen av en kafir vara 
anledningen till att han och hans bror fastar och firar Eid olika 
dagar? I vissa fall har denna linje styckat upp byar och städer i 
två delar som styrs av olika ledare. Ska sådana muslimer i 
gränsområden dra lott om när ramadan börjar och vilken 
ledare de ska följa?  
 
Till regimtrogna och regimköpta lärda som använder sig av 
månfödelsen som anledning till att var och en av kufr-staterna i 
den islamiska världen självständigt ska bestämma när ramadan 
och Eid börjar, säger vi: När ni använder månfödelsen för att 
legitimera styckningen av den islamiska världen, vad är beviset 
för det? Hycklar ni bara för att göra diktatorerna i den islamiska 
världen nöjda med er och förankra splittringen även om det 
sker på bekostnad av de islamiska reglerna?  
 
 
 

Oh muslimer! 
Islam gör det till en plikt för er att leva enade i en politisk kropp, 
nämligen den islamiska staten. Islam kräver också av er att ert 
krig, er fred, er Eid och er fasta är enade. Er styrka måste vara 
enad, och ansvaret för Islam ska bäras kollektivt och inte 
individuellt. Islam är allas ansvar, inte endast ett partis eller en 
grupps ansvar. Nu när ramadan har kommit nära måste alla 
muslimer inleda och avsluta fastan tillsammans så fort någon 
muslim har siktat månen i vilket land som helst i den islamiska 
världen. Muslimernas fasta och fastebrytning ska vara synlig i 
de länder som avviker från denna islamiska regel.    
 
Muslimerna står inför två alternativ, och det finns inget tredje: 
antingen att lyda Skaparen eller att lyda skapelsen. Det finns 
endast en väg för den som vill nå Allahs nöjdhet: att lyda 
Honom. Precis som ni följer uppenbarelsen i de andra plikterna 
måste ni följa uppenbarelsen här också för att förena ummah 
kring fastan trots alla svårigheter och utan hänsyn till följderna. 
Allah har sagt: 

 
”Frukta inte dem och frukta Mig om ni är troende.” 

[Koranen - 3:175] 
 

Låt er dyrkan endast vara för Allahs skull och ta avstånd från 
makthavarnas linje i denna fråga och närma er Allah i denna 
stora månad genom att arbeta med de uppriktiga och 
medvetna för att återuppta det islamiska livet och installera en 
kalif för alla muslimer, som förenar er och tillämpar Allahs lagar 
över er. Skynda er till dem som kallar er till Allah och gör er 
Herres beordring till den enda anledningen för fastan. Allah 
säger: 

 
”Ni som har tron, bönhör när Allah och Hans 
budbärare kallar er till det som ger er liv. Ni ska 
veta att Allah kan hindra tjänaren från att 
kontrollera sitt hjärta, och att till Honom ska ni åter 
vända.” [Koranen - 8:24] 
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