
 

 

 

 

Islamsk befaling vedrørende fasting i områder  

med abnormal døgnrytme 

 

Viser til fatwa nr. 2806 utgitt den 08.08.2010 av Dar-ul-ifta i Egypt med temaet 

”Faste i land hvor nettene er korte”. Fatwaen tillatter gitte tidspunkter for faste i 

områder hvor soloppgang og solnedgang finner sted. Etter en grundig analyse av 

overnevnte fatwa har Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri erklært dette 

som narrgjøring av religionen, og gitt sin veiledning i undernevnte tekst.   

 Islamske lover som har kategoriske bevis fra Koranen og sunnah (profetisk 

praksis) kan ikke endres eller avskaffes av konsensus (ijma) eller analogi 

(qiyas). Nødvendigheten for konsensus og analogi oppstår ved tilfeller hvor 

Koranen eller profetisk praksis ikke har angitt direkte befalinger. I islamsk 

rettsvitenskap er Koranen kildegrunnlaget av høyeste orden, deretter sunnah, 

så konsensus og tilslutt analogi. Utvetydige befalinger fra Koranen og sunnah 

kan ikke under noen omstendigheter oppheves av konsensus eller analogi. 

 På samme måte kan ikke en lærds mening gi grunnlag for opphevelse av 

Koranen og sunnahs befalinger.   

 Opphevelse av sharias lover (ahkam) vil kun være gyldig i tilfeller hvor 

soloppgang og solnedgang ikke finner sted, det vil si dersom det finnes områder 

hvor det periodevis er abnormal døgnrytme f.eks 6 måneder lyst og 6 måneder 

mørke. Og kun i slike skjeldne gitte tilfeller vil det være riktig å følge 

tidspunkter til nærmeste område med både soloppgang og solnedgang. 

 I områder som Oslo, hvor soloppgang og solnedgang finner sted vil en slik 

implementering være ugyldig (batil). Tidspunkter for bønn og faste vil dermed 

følge soloppgang og solnedgang. Med andre ord vil suhur etter morgengry og 

iftar før solnedgang ugyldiggjøre fasten, og dets qadha vil være 

nødvendig(wajib). 

Fordi Allah sier følgende vedrørende bestemmelse av fastetidspunkter i koranen: ”Og 

spis og drikk til den hvite tråden av daggry er tydelig for dere (skilt) fra den svarte 

tråden (av natten), og fullfør så fasten til kvelden (kommer).” (2:187). 

Opphevelsen av befalingen ”og fullfør så fasten til kvelden (kommer)”, vil på grunnlag 

av analogi være haram og stride imot Allahs fastsatte rammer.  

 

 



 

 

 

 

 

Spesielt fordi Allah sier videre i samme vers, ”dette er grensene satt av Allah, så kom 

dem ikke nær (for å overtre dem).” Ettersom Allah har bestemt og befalt at fasten 

skal fullføres til kvelden kommer, vil det her å utføre analogi stride imot rammer 

fastsatt i dette verset. 

Måtte Allah gi oss styrke og veiledning til å følge hans lover og regler, (Ameen). 

 Bruk av ”hadith-e-Dajjal” som utgangspunkt for å fastslå tidspunkt for fasten er 

ugyldig og ikke tillatt. I denne hadithen forteller Profeten (fvmh) sine 

følgesvenner om Dajjal, hvorpå de stiller følgende spørsmål: Å Allahs sendebud! 

Hvor lenge vil han bli værende på jorda? Profeten (fvmh) svarte 40 dager. 

Videre sa han: ”en dag vil tilsvare ett år, og en dag vil tilsvare en måned, og en 

dag vil tilsvare en uke, og resten av dagene vil være som deres dager.” 

Følgesvennene spurte deretter, ettersom ett år vil tilsvare en dag, vil det så 

være tilstrekkelig å utføre bønn tilsvarende en dag? Profeten svarte nei, derimot 

utfør bønnene i tråd med tidsmønsteret.  

Det er uholdbart å benytte overnevnte hadith som argument i en fatwa som tilltater 

fastsettelse av fastetidspunkter, fordi denne beretningen er spesifikt knyttet til Dajjal. 

En slik fatwa vil derfor være ugyldig og haram, ettersom Profeten (fvmh) kun tillot en 

fastsettelse av tidspunkt under Dajjals periode.  

 

Allah og Hans sendebud vet best 

 

Referert fra: 

Shaykh-ul-Islam Dr. Muhammad Tahir-ul-Qadri 


