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___________________________________ 
 
 
Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen. 
 
 

SSäääännnnööss  kkoosskkeenn  ääll--iimmssääääkkiiää  
 
 
Suomentanut Ummu Mariam. 

___________________________________ 
 
 
 
 
 
Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen 
apuaan ja anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa 
vastaan. Häntä, joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka 
Allah on johtanut harhaan, ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka 
on palvonnan arvoinen, kuin yksin Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen 
palvelijansa ja lähettiläänsä. 
 
"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja 
pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. 
(Totelkaa Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin 
tilassa [muslimeina (täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen 
selitys) 
 
"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta 
Hän loi hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa 
hurskaita Allahille, jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, 
sukulaisuus). Todellakin, Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys) 
 
"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä 
oikeamielisiin hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja 
Hänen lähettilästään (SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet 
tullaan päästämään sisään Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys) 
 
Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin 
Kirja, ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat 
uudistukset (uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on 
harhaanjohtamista, ja jokainen harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin. 
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Esipuhe 
 
Nyt kun ramädaan-kuukausi on tulossa, muslimit ympäri maailman tulevat ottamaan sen vastaan 
kiirehtimällä tekemään paljon palvonnan tekoja. Ramädaan-kuukausi on suurien hyötyjen ja etujen 
kuukausi. Viisas kauppias on hän, joka käyttää erityiset tilaisuudet hyväkseen parhaalla mahdollisella 
tavalla lisätäkseen etujaan. 
 
On huomion arvoista, ettei ole mitään erityistä pyyntörukousta, joka lausutaan paastoa aloitettaessa. 
"At-Tirmidhi kertoi Talha ibn 'Ubaydillahilta (RAA), että kun Profeetta (SAAS) näki kuunsirpin uuden 
kuukauden merkiksi, hän (SAAS) sanoi: "Allaahummä ählilhu 'äläinää bil-jumni wäl-iimään, wäs-
säläämä wäl-islääm, Rabbii wä Rabbukä Allah. [Oi Allah, anna kuunsirpin (uuden kuukauden 
merkiksi) nousta meille siunauksella, uskolla, turvalla ja islamilla. Minun Herrani ja sinun Herrasi 
on Allah.]" (Al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.) 
 
Tämä du'ää‘ (pyyntörukous) ei ole pelkästään ramädaan-kuukauden kuunsirpille kuukauden 
alkaessa, pikemminkin muslimien tulisi sanoa se nähdessään kuunsirppi jokaisen kuukauden alussa. 
Mitä tulee pyyntörukouksen sanomiseen joka päivä, ei ole mitään du'ää‘, joka muslimin tulisi sanoa 
aloittaessaan paaston jokaisena päivänä. Pikemminkin hänellä tulisi yksinkertaisesti olla aikomus 
siitä, että hän aikoo paastota seuraavana päivänä. 
 
Aikomuksella on ehto, että se tulee tehdä yöllä ennen aamunkoittoa, koska Profeetta (SAAS) sanoi: 
"Joka ei tee aikomusta paastolle ennen aamunkoittoa, hänelle ei ole mitään paastoa." (At-Tirmidhi) 
 
An-Nasaa‘een kertoman version mukaan: "Joka ei tee aikomusta paastolle edellisenä yönä, hänelle ei 
ole mitään paastoa." (Al-Albaani luokitteli sen häsäniksi kirjassa Sahiih at-Tirmidhi.) 
 
Tällä tarkoitetaan on, että joka ei tee edellisenä yönä aikomusta paastosta ja päätä tehdä sitä, hänen 
paastonsa ei ole pätevä. 
 
Än-nijjä (aikomus) on sydämen teko. Muslimin tulisi tehdä päätös sydämessään, että hän aikoo 
paastota seuraavana päivänä. Häntä ei ole määrätty lausumaan sitä ääneen ja sanomaan: "Aion 
paastota", tai jokin muu lause, jonka jotkut ihmiset ovat keksineet. 
 
Ja Allah tietää parhaiten." (Islam Q&A, fätwää no. 37805) 
 
Paastoamisen suositeltavista teoista on paaston rikkominen (äl-iftaar) välittömästi sen jälkeen, kun 
auringonlasku on vahvistettu, ja äs-sähuurin (ennen aamunkoittoa nautittu ateria aikomuksella, että 
aikoo paastota) viivyttäminen ihan yön loppuun. 
 
"Totisesti se, mikä erottaa meidän paastomme ja Kirjan ihmisten (juutalaiset, nasaretilaiset ja 
kristityt) paaston toisistaan, on syöminen ennen aamunkoittoa (äs-sähuur)." (Muslim) 
 
"Syökää äs-sähuurin ateria, sillä totisesti äs-sähuurissa on siunauksia." (Al-Bukhari ja Muslim) 
 
"Minun ummäni (seuraajien kansa eli muslimit) ei lopeta hyvyydessä pysymistä niin kauan, kun he 
kiirehtivät rikkomaan paaston ja viivyttämään äs-sähuuria (ennen aamunkoittoa syötävä ateria)." 
(Ahmad ja se on luotettava) 
 
"Ihmiset tulevat pysymään hyvyydessä niin kauan, kun he kiirehtivät rikkomaan paaston."  
(Al-Bukhari ja Muslim) 
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Seuraavat fätääwää koskien äl-imsääkiä (pidättäytymistä, eli pidättäytymistä niistä asioista, jotka 
rikkovat paaston, kuten syöminen, juominen ja seksuaalinen kanssakäyminen) on otettu 
internetsivustolta www.islam-qa.com. 
 
 

Kysymys #66202: 
 
Mikä on säännös syömisestä ja juomisesta äl-fägr-rukouksen ädhäänin (rukouskutsun) 
aikana? Koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Jos äl-iqaamä lausutaan rukoukselle ja jonkun 
teistä kädessä on astia, älköön hän laittako sitä alas, ennen kuin hän on valmis siitä." 

 
Vastaus: 
 
Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. 
 
Ensiksi: Kysymyksessä mainittua hädiithiä ei ole kerrottu tuossa sanamuodossa. Hädiithin 
sanamuoto on: Abu Huraira (RAA) sanoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos joku teistä kuulee 
kutsun (rukoukseen) ja astia on vielä hänen kädessään, älköön hän laittako sitä alas, ennen kuin hän 
on valmis siitä." (Ahmad ja Abu Dawud, al-Albaani luokitteli sen sahiihiksi Sahiih Abi Dawudissa) 
 
Tulemme keskustelemaan sen merkityksestä oppineiden näkemyksen mukaan myöhempänä. 
 
Toiseksi: Paastoavan henkilön on pakollista pidättäytyä asioista, jotka rikkovat paaston todellisesta 
aamunkoitosta (horisontaalisen valonjuovan selkeä ja selvästi erotettava ilmaantuminen itäiselle 
horisontille) auringonlaskuun saakka. Tällä tarkoitetaan, kun aamunkoitto valkenee, eikä (kun) äl-
ädhään (lausutaan). Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, kunnes 
aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta juovasta 
(yön pimeydestä)…" (Koraani 2:187) 
 
Joten kun henkilö on varma todellisen aamunkoiton valkenemisesta, hänen tulee lopettaa syöminen ja 
juominen, ja jos hänen suussaan on ruokaa, hänen tulee sylkäistä se ulos. Jos hän ei tee niin, hän on 
mitätöinyt paastonsa. 
 
Mutta jos henkilö ei ole varma siitä, että aamunkoitto on valjennut, hän voi syödä, kunnes hän on 
varma. Sama pätee, jos hän tietää mu‘ädhdhinin (rukoukseen kutsuja, joka lausuu äl-ädhäänin) 
lausuvan rukouskutsun ennen aikaa, tai jos hän ei ole varma, antaako tämä rukouskutsun oikeaan 
aikaan vai ennen aikaa: hän voi syödä, kunnes hän on varma. Mutta hänelle on parempi, jos hän 
lopettaa syömisen heti, kun hän kuulee äl-ädhäänin. 
 
Mitä tulee edellä mainittuun hädiithiin, oppineet tulkitsivat sen viittaavan mu‘ädhdhiniin, joka lausuu 
rukouskutsun ennen aamunkoiton valkenemista. 
 
An-Nawawi rahimähullaah sanoi äl-Mägmuu'ssa (6/333): Olemme lausuneet, että jos aamunkoitto 
valkenee ja henkilöllä on ruokaa suussaan, hänen tulisi sylkeä se pois ja noudattaa paastoa. Jos hän 
nielaisee sen tietäen, että aamunkoitto on valjennut, hänen paastonsa on mitätöitynyt. Tässä kohdassa 
ei ole mitään erimielisyyksiä oppineiden mielipiteen suhteen. Todiste tälle on ibn 'Umarin (RAA) ja 
'Aishan (RAA) hädiithistä, jonka mukaan Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Bilal lausuu rukouskutsun 
yöllä, joten syökää ja juokaa, kunnes ibn Umm Maktuum lausuu rukouskutsun." (Al-Bukhari ja 
Muslim). As-Sahiihissa on useita ähäädiithejä (kertomuksia), joilla on sama merkitys. 
 
Mitä tulee Abu Hurairan (RAA) hädiithiin, jonka mukaan Profeetta (SAAS) sanoi: "Jos joku teistä 
kuulee kutsun (rukoukseen) ja astia on vielä hänen kädessään, älköön hän laittako sitä alas, ennen 
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kuin hän on valmis siitä." – ja toisessa versiossa sanotaan: "Mu‘ädhdhinillä oli tapana lausua 
rukouskutsu aamunkoiton valjetessa." – Al-Haakim Abu 'Abdullah kertoi ensimmäisen version ja 
sanoi: Tämä on sahiih Muslimin ehtojen mukaisesti. Al-Baihaqee kertoi molemmat versiot ja hän 
sanoi: Jos tämä on sahiih, oppineiden enemmistö ymmärtää sen tarkoittavan, että Profeetta (SAAS) 
tiesi, että hänellä (mu‘ädhdhinillä) oli tapana lausua rukouskutsu ennen aamunkoiton valkenemista, 
näin ollen syöminen ja juominen, johon viitattiin, tapahtui juuri ennen aamunkoiton valkenemista. 
 
Lause "aamunkoiton valjetessa" ymmärretään olevan jonkun muun kuin Abu Hurairan sanoja, tai se 
saattaa kuvata toista ädhääniä, jossa tapauksessa Profeetan (SAAS) sanat: "Jos joku teistä kuulee 
kutsun (rukoukseen) ja astia on vielä hänen kädessään…" viittaavat ensimmäiseen rukouskutsuun, 
joten se on sopusoinnussa ibn 'Umarin (RAA) ja 'Aishan (RAA) hädiithin kanssa. Hän sanoi: Näin 
ollen kertomukset ovat sopusoinnussa. Ja Allah on Voiman lähde ja Allah tietää parhaiten. (Lainaus 
päättyy.) 
 
Ibn al-Qayyim rahimähullaah lausui kirjassa Tähdhiib äs-Sunän, että jotkut äs-säläfeistä seurasivat 
kysymyksessä mainitun hädiithin ilmeistä merkitystä, ja he pitivät äl-fägr-rukouksen ädhäänin 
jälkeen syömistä ja juomista sallittuna. Sitten hän sanoi: Mutta enemmistö on sitä mieltä, että äs-
sähuurin (syöminen) pitäisi lopettaa aamunkoiton valjetessa. Tämä on neljän imaamin näkemys 
samoin kuin alueiden fuqahää‘n (oppineet miehet, jotka voivat antaa uskonnollisia päätöksiä) 
enemmistön näkemys ja se on kerrottu myös 'Umarilta (RAA) ja ibn 'Abbaasilta (RAA). Edellinen 
siteerasi todisteeksi Profeetan (SAAS) sanoja: "…Joten syökää ja juokaa, kunnes ibn Umm Maktuum 
lausuu rukouskutsun, sillä hän ei lausu rukouskutsua ennen kuin aamunkoitto valkenee." Se on 
kerrottu näin Sahiih al-Bukharissa. Joissakin versioissa sanotaan: "…Ja hän oli sokea mies, joka ei 
lausunut rukouskutsua, ennen kuin hänelle sanottiin: Aamunkoitto on valjennut, aamunkoitto on 
valjennut." Enemmistö siteerasi todisteeksi Allahin, Ylhäisen, sanoja (merkityksen selitys): 
"…Syökää ja juokaa, kunnes aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee selvästi erottuvana 
näkyviin teille mustasta juovasta (yön pimeydestä)…" (Koraani 2:187) ja Profeetan (SAAS) sanoja: 
"…Syökää ja juokaa, kunnes ibn Umm Maktuum lausuu rukouskutsun." sekä hänen (SAAS) sanojaan: 
"On kaksi aamunkoittoa. Ensimmäinen (väärä aamunkoitto) ei tee syömistä kielletyksi tai 
rukoilemista sallituksi, mutta toinen (todellinen aamunkoitto) tekee syömisestä kielletyn ja 
rukoilemisesta sallitun." (Al-Baihaqee kirjassaan Sunän) 
 
Joiltakin säläfeiltä kerrottiin kertomuksia, jotka osoittavat, että paastoavalle henkilölle on sallittua 
syödä kunnes aamunkoitto valkenee. Ibn Hazm rahimähullaah kertoi suuren joukon sellaisia 
kertomuksia, mukaan lukien kertomuksen, että 'Umar ibn al-Khattabilla (RAA) oli tapana sanoa: "Jos 
kaksi miestä ovat epävarmoja aamunkoitosta, antakoon heidän syödä, kunnes he ovat varmoja." 
 
Ibn 'Abbaasin (RAA) kerrotaan sanoneen: "Allah on sallinut juomisen niin kauan kun olet epävarma 
(aamunkoitosta)…" 
 
Makhuulin on kerrottu sanoneen: "Näin ibn 'Umarin ottavan kiulun zämzämin vettä ja sanovan 
kahdelle miehelle: 'Onko aamunkoitto valjennut?' Yksi heistä sanoi: 'Se on valjennut', ja toinen sanoi: 
'Ei (se ei ole valjennut)', joten ibn 'Umar joi (veden)." 
 
Ibn Hazm rahimähullaah sanoi kommentoiden tässä kysyttyä hädiithiä ja muutamia samanlaisia 
kertomuksia: Kaikki näistä viittaavat tapauksiin, kun he eivät ole vielä varmoja aamunkoiton 
valkenemisesta. Näin ollen kertomukset ovat sopusoinnussa Koraanin kanssa. (Lainaus päättyy äl-
Muhälläästä, 4/367) 
 
Epäilemättä useimmat rukoukseen kutsujat luottavat nykyään kelloihin ja aikatauluihin, eivätkä 
aamunkoiton havaitsemiseen. Tätä ei voida pitää varmuutena siitä, että aamunkoitto on valjennut. 
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Joka syö tässä tapauksessa, hänen paastonsa on pätevä, koska ei ollut varmaa, että aamunkoitto oli 
valjennut, mutta on parempaa ja turvallisempaa lopettaa syöminen. 
 
Shaikki 'Abd al-'Azeez ibn Baazilta rahimähullaah kysyttiin: Mikä on säännös hänen paastolleen, 
joka kuulee ädhäänin äl-fägr-rukoukselle, mutta jatkaa syömistä ja juomista? 
 
Hän vastasi: Uskovan tulee pidättäytyä paaston rikkovista asioista, kuten syömisestä, juomisesta ja 
niin edelleen, kun hänelle on selvää, että aamunkoitto on valjennut. Tämä koskee pakollista paastoa, 
kuten ramädaan-kuukautena, valan täyttämiseksi tai jonkin teon hyvitykseksi (käffäära), koska 
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, kunnes aamunkoiton valkoinen 
juova (valo) tulee selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta juovasta (yön pimeydestä)…" 
(Koraani 2:187) 
 
Jos hän kuulee äl-ädhäänin ja tietää tämän olevan rukouskutsu äl-fägr-rukoukselle, hänen pitää 
lopettaa syöminen. Jos mu‘ädhdhin lausuu rukouskutsun ennen aamunkoiton valkenemista, sitten 
hänen ei tarvitse lopettaa syömistä, ja hänen on luvallista syödä ja juoda, kunnes hänelle on selvää, 
että aamunkoitto on valjennut. 
 
Jos hän ei tiedä antaako mu‘ädhdhin rukouskutsun ennen aamunkoittoa vai sen jälkeen, sitten hänelle 
on parempi ja turvallisempi lopettaa syöminen kuullessaan äl-ädhäänin. Mutta ei haittaa, jos hän juo 
tai syö jotain äl-ädhäänin aikana, koska hän ei tiedä, onko aamunkoitto valjennut vai ei. 
 
On tunnettua, että ihmiset, jotka asuvat kaupungeissa, joissa on sähköisiä valoja, eivät voi tietää 
täsmälleen milloin aamunkoitto valkenee. Mutta he voivat seurata äl-ädhääniä ja aikatauluja, joissa 
annetaan aika aamunkoitolle, tunti ja minuutti, Profeetan (SAAS) sanojen mukaisesti: "Jätä sinut 
epäröimään saava asia sen hyväksi, mikä ei saa sinua epäröimään." Hän (SAAS) sanoi myös: 
"…Hän, joka välttää kyseenalaisia asioita, on suojellut uskonnollista sitoutumistaan ja 
kunniaansa…" Ja Allah on Voiman lähde. (Lainaus päättyy, otettu Fätääwää Ramädaanista, koonnut 
Ashraf 'Abd al-Maqsood, s. 201) 
 
Sheikki ibn 'Utheimeenilta rahimähullaah kysyttiin: Te sanoitte, että meidän pitää lopettaa syöminen 
kuullessamme äl-ädhäänin, mutta muutama vuosi sitten he eivät lopettaneet syömistä ennen kuin äl-
ädhäänin lopussa. Mikä on säännös tuolle heidän teolleen? 
 
Hän vastasi: Ädhään äl-fägr-rukoukselle voidaan lausua joko aamunkoiton valkenemisen jälkeen tai 
ennen sitä. Jos se lausutaan aamunkoiton valkenemisen jälkeen, henkilön tulee lopettaa syöminen heti 
kuullessaan rukouskutsun, koska Profeetta (SAAS) sanoi: "Bilal lausuu rukouskutsun yöllä, joten 
syökää ja juokaa, kunnes ibn Umm Maktuum lausuu rukouskutsun, sillä hän ei lausu rukouskutsua 
ennen kuin aamunkoitto valkenee." Jos tiedätte, ettei tämä mu‘ädhdhin lausu rukouskutsua ennen kuin 
aamunkoitto on valjennut, lopettakaa (syöminen jne.) heti kuullessanne hänet. Mutta jos mu‘ädhdhin 
lausuu rukouskutsun perustuen seuraamaansa aikatauluun tai kelloonsa, sitten asia on vähemmän 
vakava. 
 
Perustuen tähän sanomme kysyjälle: Sinun ei tarvitse korvata mennyttä, koska et ollut varma siitä, 
söitkö sen jälkeen kun aamunkoitto oli valjennut. Mutta tulevaisuudessa sinun tulisi olla varovainen; 
kun kuulet mu‘ädhdhinin, lopeta syöminen. (Lainaus päättyy, otettu Fätääwää Ramädaanista, s. 204) 
 
Sheikki (ibn 'Utheimeen) sanoi kiinnittäen huomion siihen, mitä sanotaan aikatauluista, että ne ovat 
epätarkkoja: Koska jotkut ihmiset ovat nykyään epävarmoja ihmisillä olevista aikatauluista ja he 
sanovat niiden antavan aamunkoiton ajan liian aikaisin, (he sanoivat:) me menimme aavikolle. Siellä 
meidän ympärillämme ei ollut mitään valoja, ja näimme aamunkoiton valkenevan myöhemmin (kuin 
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aikataulussa mainittiin), ja jotkut ihmiset liioittelivat ja vihjasivat, että aamunkoitto valkenee 20 
minuuttia myöhemmin. 
 
Mutta vaikuttaa, ettei tämä liioittelu pidä paikkaansa. Me ajattelemme, että ihmisillä nykyään olevat 
aikataulut antavat aamunkoiton valkenemisen ajan nimenomaan viisi minuuttia aikaisemmin, joten 
jos syöt mu‘ädhdhinin lausuessa rukouskutsua aikataulun mukaisesti, se ei haittaa. Jotkut rukoukseen 
kutsujat, palkitkoon Allah heidät hyvällä, lausuvat äl-ädhäänin viisi minuuttia aikataulussa annettua 
aikaa myöhemmin, kuten ne ovat nykyaikana, varotoimenpiteenä. Mutta jotkut tietämättömät 
rukoukseen kutsujat lausuvat ädhäänin äl-fägr-rukoukselle aikaisin väittäen, että se on varmempaa 
paaston kannalta, mutta he unohtavat olevansa huolimattomia paastoa tärkeämmän asian suhteen, 
nimittäin äl-fägr-rukouksen suhteen. Joten ihmiset saattavat päätyä rukoilemaan ennen oikeaa aikaa 
perustuen heidän ädhääniinsä. Jos henkilö rukoilee rukouksen ennen sen aikaa, vaikka vain sanoo 
alku-täkbiirin, hänen rukouksensa ei ole pätevä… (Mägmuu' Fätääwää sheikki ibn 'Utheimeen 
rahimähullaah, vol 19, kysymys no. 772) 
 
Ja Allah tietää parhaiten. 
 
 

Kysymys #12602: 
 
Joissakin maissa on aika, joka on noin kymmenen minuuttia ennen äl-fägr-rukousta, ja 
jota sanotaan äl-imsääkiksi, jolloin ihmiset yleensä aloittavat paastoamisen ja lopettavat 
syömisen ja juomisen. Onko tämä heidän tekemänsä asia oikein? 

 
Vastaus: 
 
Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. 
Mitä he tekevät, ei ole oikein, koska Allah on sallinut paastoavalle henkilölle, että tämä voi syödä ja 
juoda aamunkoittoon asti. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, 
kunnes aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta 
juovasta (yön pimeydestä)…" (Koraani 2:187) 
 
Al-Bukhari ja Muslim kertoivat ibn 'Umarilta (RAA) ja 'Aishalta (RAA), että Bilalilla (RAA) oli tapana 
lausua äl-ädhään yöllä. Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "…Syökää ja juokaa, kunnes ibn Umm 
Maktuum lausuu rukouskutsun, sillä hän ei lausu rukouskutsua ennen kuin aamunkoitto valkenee." 
 
An-Nawawi rahimähullaah sanoi: Tämä osoittaa, että on luvallista syödä, juoda, olla seksuaalisessa 
kanssakäymisessä ja niin edelleen kunnes aamunkoitto valkenee. 
 
Al-Haafidh ibn Hajar rahimähullaah sanoi Fäth-ul-Bäärissä (4/199): Yksi meidän aikoinamme 
ilmaantuneista tuomittavista uudistuksista, on toisen ädhäänin lausuminen noin 20 minuuttia ennen 
äl-fägr-rukousta ramädaan-kuukautena ja lamppujen sammuttaminen osoittamaan, että niille, jotka 
haluavat paastota, on kiellettyä syödä ja juoda. Tämän uudistuksen aloittaneet henkilöt väittävät, että 
he tekevät sen palvonnan tekoon liittyen varovaisuuden vuoksi. 
 
Sheikki ibn 'Utheimeenilta rahimähullaah kysyttiin joistakin aikatauluista, joissa aika äl-imsääkille 
annetaan noin neljännestunti ennen äl-fägr-rukousta. Hän sanoi: Tämä on eräänlainen bid'ä 
(uudistus), jolla ei ole mitään perustetta Sunnassa. Pikemmin on Sunna tehdä juuri päinvastaista, 
koska Allah, Ylhäinen, sanoo jalossa Kirjassaan (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, kunnes 
aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta juovasta 
(yön pimeydestä)…" (Koraani 2:187) 
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Profeetta (SAAS) sanoi: "Bilal lausuu rukouskutsun yöllä, joten syökää ja juokaa, kunnes kuulette ibn 
Umm Maktuumin rukouskutsun, sillä hän ei lausu rukouskutsua ennen kuin aamunkoitto valkenee." 
Tämä joidenkin ihmisten harjoittama imsääk, on lisäys siihen, mitä Allah on määrännyt, joten se on 
väärä. Se on eräänlaista äärimmäisyyttä uskonnossa ja Profeetta (SAAS) sanoi: "Äärimmäisyyksiin 
menevät henkilöt ovat tuhon omia, äärimmäisyyksiin menevät henkilöt ovat tuhon omia, 
äärimmäisyyksiin menevät henkilöt ovat tuhon omia." (Muslim) 
 
Ja Allah tietää parhaiten. 
 
 

Kysymys #38068: 
 
Viitaten kysymykseen 12602, jossa lausuitte, että syömisen lopettaminen noin viisi 
minuuttia ennen äl-fägr-rukousta (kun paastoaa), on bid'än muoto. Löysin seuraavan 
hädiithin Sahiih al-Bukharista: Anas kertoi: Zaid ibn Thabit sanoi: "Me söimme äs-
sähuurin Profeetan (SAAS) kanssa. Sitten hän seisoi rukoilemaan." Minä kysyin: "Mikä 
oli äs-sähuurin ja äl-ädhäänin välinen aika?" Hän vastasi: "(Niiden) välinen aika oli 
riittävä 50 jakeen lukemiseen Koraanista." (Kappale 13, 3:144). 50 jakeen lukemiseen 
Koraanista menee noin viidestä kymmeneen minuuttiin, jopa enemmän. Joten kuinka on 
bid'ä lopettaa syöminen viisi minuuttia ennen äl-fägr-rukousta? 

 
Vastaus: 
 
Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille. 
Al-Bukhari kertoi Anasilta (RAA), että Zaid ibn Thabit (RAA) sanoi: "Me söimme äs-sähuurin 
Profeetan (SAAS) kanssa. Sitten hän seisoi rukoilemaan." Minä (Anas) sanoin: "Kuinka pitkä aika oli 
äl-ädhäänin ja äs-sähuurin välissä?" Hän sanoi: "Niin kauan kuin kestää lukea 50 jaetta." 
 
Tämä hädiith osoittaa, että Profeetalla (SAAS) oli tapana syödä äs-sähuur tämän ajan verran ennen äl-
ädhääniä, ei että Profeetta (SAAS) alkoi paastota sekä lopetti syömisen ja juomisen tämän ajan verran 
ennen äl-fägr-rukousta. Äs-sähuurin ajan sekä syömisen ja juomisen lopettamisen ajan välillä on 
eroa. Tämä on selvää, olkoot kaikki kiitokset ja ylistykset Allahille. Se on kuin sanoisi: "Söin äs-
sähuurin kaksi tuntia ennen äl-fägr-rukousta." Tämä ei tarkoita, että aloit paastota tuosta ajasta 
lähtien, pikemminkin ainoastaan lausut ajan, jolloin söit äs-sähuurin. 
 
Zaid ibn Thabitin (RAA) hädiithistä voidaan ymmärtää, että on mustähäbb (suositeltavaa) viivyttää 
äs-sähuuria, eikä ole mustähäbb lopettaa syömistä ja juomista hetkeä ennen äl-fägr-rukousta. 
 
Allah on sallinut niille, jotka aikovat paastota, syömisen ja juomisen siihen asti kun he ovat varmoja, 
että aamunkoitto on valjennut. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, 
kunnes aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta 
juovasta (yön pimeydestä), sitten noudattakaa paastoanne yön tuloon saakka…" (Koraani 2:187) 
 
Joten on luvallista olla seksuaalisessa kanssakäymisessä, syödä ja juoda ramädaan-kuukauden öinä 
yön alusta kunnes aamunkoitto valkenee. Sitten meitä on käsketty noudattamaan paastoa yön tuloon 
saakka. (Abu Bakr al-Jassaas kirjassa Ähkääm äl-Qur‘ään, 1/265) 
 
Al-Bukhari ja Muslim kertoivat 'Aishalta (RAA), että Bilalilla oli tapana lausua äl-ädhään yöllä. 
Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "…Syökää ja juokaa, kunnes ibn Umm Maktuum lausuu 
rukouskutsun, sillä hän ei lausu rukouskutsua ennen kuin aamunkoitto valkenee." 
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An-Nawawi rahimähullaah sanoi kirjassa äl-Mägmuu' (6/406): Kumppanimme ja muut oppineet ovat 
yksimielisiä siitä, että äs-sähuur on sunna ja että sen viivyttäminen on suositeltavaa. Todiste kaikelle 
tälle ovat al-ähäädiith äs-sahiihä (luotettavat kertomukset). Lisäksi äs-sähuurin (syöminen) ja sen 
viivyttäminen auttavat henkilöä paastoamaan, sekä niihin liittyy se, että on erilainen kuin äl-kuffäär. 
Lisäksi aika paastolle on päivä, joten ei ole mitään järkeä viivyttää äl-iftaaria tai pidättäytyä äs-
sähuurin syömisestä yön lopussa. 
 
Standing Committeelta (vakinaiselta komitealta) kysyttiin (10/284): Luin joistakin täfääsiireistä 
(Koraanin selitysteoksista), että paastoavan henkilön tulisi lopettaa syöminen ja juominen 20 
minuuttia ennen äl-fägr-rukouksen ädhääniä, ja tätä kuvaillaan varmuuden vuoksi tekemiseksi. 
Kuinka pitkä aika pitäisi olla syömisen ja juomisen lopettamisen sekä äl-fägr-rukouksen ädhäänin 
välillä ramädaan-kuukautena? Mikä on säännös koskien henkilöä, joka kuulee mu‘ädhdhinin sanovan 
"äs-saläätu khairon minän-näum (rukous on parempi kuin uni)" ja jatkaa juomista niin kauan kuin äl-
ädhään jatkuu. Onko tämä oikein? 
 
He vastasivat: Perusperiaate koskien sitä, milloin paastoavan henkilön tulisi lopettaa syöminen ja 
juominen sekä milloin hänen tulisi rikkoa paastonsa, löytyy jakeesta, jossa Allah, Ylhäinen, sanoo 
(merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, kunnes aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee 
selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta juovasta (yön pimeydestä), sitten noudattakaa 
paastoanne yön tuloon saakka…" (Koraani 2:187) 
 
On luvallista syödä ja juoda kunnes aamunkoitto tulee esiin, mikä on valkoinen valon juova, jonka 
Allah on tehnyt viimeiseksi ajaksi, jolloin on luvallista syödä ja juoda. Kun toinen aamunkoitto tulee 
esiin, syöminen, juominen ja muut paaston rikkovat asiat ovat kiellettyjä. Joka juo kuullessaan äl-
fägr-rukouksen ädhäänin, jos äl-ädhään tulee toisen aamunkoiton jälkeen, hänen pitää korvata tuo 
päivä. Mutta jos se (äl-ädhään) oli ennen aamunkoittoa, sitten hänen ei tarvitse korvata sitä. 
 
Sheikki ibn Baazilta rahimähullaah kysyttiin ajan asettamisesta syömisen ja juomisen lopettamiselle 
noin 15 minuuttia ennen äl-fägr-rukousta. Hän vastasi: En tiedä mitään perustetta tälle. Pikemminkin 
Koraanissa ja Sunnassa osoitetaan, että meidän tulisi lopettaa syöminen ja juominen aamunkoiton 
valjetessa, koska Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, kunnes 
aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta juovasta 
(yön pimeydestä), sitten noudattakaa paastoanne yön tuloon saakka…" (Koraani 2:187) 
 
Profeetta (SAAS) sanoi: "Aamunkoittoa on kahta tyyppiä. Aamunkoitto, jolloin syömisestä tulee 
kiellettyä ja rukoilemisesta tulee sallittua, ja aamunkoitto, jolloin (äs-sobh-rukouksen) rukoilemisesta 
tulee kiellettyä ja syöminen on sallittua." (Ibn Khuzayma ja al-Haakim, jotka luokittelivat sen 
sahiihiksi kirjassa Buluugh äl-Märaam) 
 
Profeetta (SAAS) sanoi myös: "Bilal lausuu rukouskutsun yöllä, joten syökää ja juokaa, kunnes ibn 
Umm Maktuum lausuu rukouskutsun." Kertoja sanoi: "Ibn Umm Maktuum oli sokea mies, joka ei 
lausunut rukouskutsua, ennen kuin joku sanoi hänelle: 'Aamu on tullut, aamu on tullut.'" (Sahiih, al-
Bukhari ja Muslim) (Mägmuu' Fätääwää ibn Baaz, 15/281) 
 
Lopulta pyydämme Allahia, Maailmojen Herraa, siunaamaan meitä kaikkia vilpittömällä 
katumuksella, sovittamaan meidän syntimme, antamaan meille voimaa ja siunaamaan meitä ät-
täqwäällä (hurskaudella). 
 
Lähettäköön Allah, Ylhäinen, siunauksensa profeettamme Muhammadin, hänen perheensä ja 
kumppaneittensa päälle. 
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Viitteet 

1) Fätääwää on otettu internetsivustolta www.islam-qa.com
2) Minhäg äl-Muslim, kirjoittanut Abu Bakr Jabir al-Jaza'iry

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa 
ja hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa 
hurskaita Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2) 

Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, 
paitsi ne, jotka uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan 
totuuteen ja kärsivällisyyteen." (Koraani 103) 

Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos joku kutsuu muita seuraamaan 
oikeaa johdatusta, hänen palkkionsa tulee olemaan sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä 
(oikeudenmukaisuudessa), ilman että heidän palkkionsa vähenee siitä millään tavoin. Jos joku kutsuu 
toisia seuraamaan virheitä, hänen syntinsä on sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä 
(synnillisyydessä), ilman että heidän syntinsä vähenee siitä millään tavoin." (Muslim) 

'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Välittäkää (opetukseni) 
ihmisille, vaikka se olisi yksi lause, ja kertokaa muille Israelin lasten tarinoita (jotka on opetettu 
teille), sillä sen tekeminen ei ole syntistä. Jokainen, joka kertoo valheen minusta tarkoituksellisesti, 
tulee varmasti ottamaan paikkansa (Helvetin) tulesta." (Al-Bukhari) 


