Sveriges Imam Råd uttalande
Angående Ramadan och Shawal början 1440H -2019
I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn. Lov och pris tillkommer Allah, världarnas
Herre, Må Allahs frid och välsignelser över Profeten Muhammed och de som följer hans vägledning.
Sveriges Imam Råd antog Europeiska Rådet för Fatwa och Forskning beslut angående
Ramadan och Shawal början 1440H - 2019 följande:
Noggranna astronomiska beräkningar bekräftade att Ramadan månadens nymåne för år

1440 Hijri att ihop parning av solen och månen sker kl. 22:45 GMT lördagen den 4.e maj
2019, vilket motsvarar 29 Sha'ban 1440 H, 01:45 enligt Makkahs lokala tid.
Därför kan halvmånen inte ses nästa dag söndag 05 Maj 2019, Därför kommer söndagen att
vara slutet på månaden Shaaban 1440 AH, så antalet dagar för Shaaban i år är trettio dagar
Därmed infaller den första dagen av månaden Ramadan för år1440 Hijri/ 2019 måndagen
den 6.e maj 2019.
Gällande Shawwal månad till år 1440 Hijri/ år 2019 så har:
De astronomiska beräkningarna påvisat att nymånen för månaden Shawwal år 1440 Hijri att
ihop parning av solen och månen sker klockan 10:02 (GMT) på måndagen den 03.e juni 2019
motsvarade den 29.e ramadan 1440 H vilket är tiden 13:01 Enligt Makkahs lokala tid.
Nymånen går att skåda samma dag efter solnedgången och månen kommer att ses i flesta av
syd Amerika och syd i Nord Amerika.
Därmed infaller den första dagen av Shawwal (EidAl-Fitr) år 1440 Hijri,tisdagen den 04.e
juni 2019 In Sha’ Allah.
Sveriges Imam Råd tar tillfället i akt, att under dessa heliga dagar påminna om att hålla ett
fast grepp om Guds räddningslina och inte låta oss splittras.
Allah (SWT) säger i Koranen: “Och grip alla med ett fast grepp om Guds räddningslina och
låter 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”. [Al-Imran 103].
Och vi ber till Allah att Han accepterar vår fasta, vår bön och alla våra goda gärningar, och vi
ber till Honom under denna heliga månaden att det blir en seger för de förtyckta på jorden
med Hans hjälp och stöd. amin
Välsignad helig Ramadan.
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