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Uttalande gällande 

 fasta och bönetiderna för 2021 
  

Fastan av ramadan är obligatorium som Allah fastställt i koranen. ”TROENDE! Det är en 

plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta 

Gud.” [2:183]. 
  
Fastans utförande har definierats vidare i koranversen, ”och ni får äta och dricka till dess den 

vita strimman av gryningsljuset kan urskiljas mot nattens mörker. Återuppta då fastan och håll 

den tills natten faller på” [2:187]. 
  
Månaden Ramadan inleds i år 13-04-2021. I den första delen av ramadan kommer de 

teologiska tecknen för gryningsljuset att vara tydliga, men senare under ramadan kommer 

dessa tecken att försvinna. 
  
När de teologiska tecknen för gryningsljuset är tydliga är det inte tillåtet för den fastande 

att avsiktligt bryta fastan innan solnedgången. Det är inte heller tillåtet för den fastande att äta 

eller dricka efter fajr (gryningsljuset). 
  
Om de teologiska tecknen för gryningsljuset är obefintliga görs en uppskattning av tiderna 

för fajr med korrekta metoder som är bekräftade av lärda inom islam och astronomi. De 

uppskattade tiderna bör då följas av de fastande, i enlighet med profetens (frid vare med 

honom) hadith: ”gör då en uppskattning för den” (ibn majah). 
  
Tidigare år var de teologiska tecknen för gryningen obefintliga under hela 

Ramadanmånaden, vilket underlättade att följa de uppskattade tiderna för fajr under en och 

samma period. I år kommer detta skilja sig då brytpunkten mellan faktiskt och uppskattad tid 

för gryningen, ske under Ramadan månaden. 
  
Vi kommer följa bönetidernas kommitté som består av experter inom islamisk teologi 

och astronomi, som för närvarande arbetar med att lösa denna fråga i syfte om att nå en 

enad bönetidtabell för muslimer i Europa. 
  
För att vara på den säkra sidan i vår religion, är det inte lämpligt att enskilda människor tar sig 

an frågan om bönetider och fastan, så länge de inte är bekräftade av experter inom 

islamiskteologi och astronomi. 
  
Må Allah låta oss vara bland de som gynnar religionen och följer profetens (frid vare med 

honom) tradition/sunnah. 
 
För att få tillgång till bönetiderna se denna länk 
https://www.islamiskaforbundet.se/bonetider/ 

  

https://www.islamiskaforbundet.se/bonetider/
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Sveriges Imamråd 

16:e Mars 2021 

  

 

 

 

https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-BHsGbBUxq1GJjiDbyk3WPv16rnTmMWFjTd3kEPXRuFaBAPQZV742vdQLpUNvfgLHGl2LEeEb8L4Fd0GBJs5fOA/messages/@.id==AAWM29xdBz8pYFCa2QImyM8pK5I/content/parts/@.id==2/raw?appid=YMailNorrinLaunch&ymreqid=9787b867-a148-1efe-1c2e-5a0000019800&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZUG1XjnGYM2BRIPEOLTl1RsbUJnFOZqxJnHZ-sEHusACyJIeXW07_1APCA770bcI_Kq2x236OSj64rSSjwoc6v
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-BHsGbBUxq1GJjiDbyk3WPv16rnTmMWFjTd3kEPXRuFaBAPQZV742vdQLpUNvfgLHGl2LEeEb8L4Fd0GBJs5fOA/messages/@.id==AAWM29xdBz8pYFCa2QImyM8pK5I/content/parts/@.id==2/raw?appid=YMailNorrinLaunch&ymreqid=9787b867-a148-1efe-1c2e-5a0000019800&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZUG1XjnGYM2BRIPEOLTl1RsbUJnFOZqxJnHZ-sEHusACyJIeXW07_1APCA770bcI_Kq2x236OSj64rSSjwoc6v
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-BHsGbBUxq1GJjiDbyk3WPv16rnTmMWFjTd3kEPXRuFaBAPQZV742vdQLpUNvfgLHGl2LEeEb8L4Fd0GBJs5fOA/messages/@.id==AAWM29xdBz8pYFCa2QImyM8pK5I/content/parts/@.id==2/raw?appid=YMailNorrinLaunch&ymreqid=9787b867-a148-1efe-1c2e-5a0000019800&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZUG1XjnGYM2BRIPEOLTl1RsbUJnFOZqxJnHZ-sEHusACyJIeXW07_1APCA770bcI_Kq2x236OSj64rSSjwoc6v
https://dl-mail.ymail.com/ws/download/mailboxes/@.id==VjN-BHsGbBUxq1GJjiDbyk3WPv16rnTmMWFjTd3kEPXRuFaBAPQZV742vdQLpUNvfgLHGl2LEeEb8L4Fd0GBJs5fOA/messages/@.id==AAWM29xdBz8pYFCa2QImyM8pK5I/content/parts/@.id==2/raw?appid=YMailNorrinLaunch&ymreqid=9787b867-a148-1efe-1c2e-5a0000019800&token=zitEzqOML3j84e6ealFTT5U7-km5qEQF52lp7AcCuBZUG1XjnGYM2BRIPEOLTl1RsbUJnFOZqxJnHZ-sEHusACyJIeXW07_1APCA770bcI_Kq2x236OSj64rSSjwoc6v

