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Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen, (alan 

kirjoittamaan): 

 

Johdanto 
 

Kaikki ylistys kuuluu Allaahille, ylistämme Häntä, 

tavoittelemme Hänen apuaan ja anteeksiantoaan. Palaamme 

Hänen luokseen katuvaisina, ja haemme Allaahin turvaa 

itsemme ja väärien tekojemme pahuudelta. Kenet tahansa 

Allaah johdattaa häntä ei voi kukaan johdattaa harhaan ja 

kenet tahansa Allaah johdattaa harhaan, häntä ei voi kukaan 

johdattaa. Todistan, että ei ole yhtään palvomisen arvoista 

jumalaa paitsi Allaah joka on vapaa kaikista kumppaneista tai 

liittolaisista. Todistan, että Muhammad on Allaahin 

(subhaanahu wa t’aala) todellinen palvelija ja lähettiläs, olkoon 

Allaahin salaah ja salaam hänen yllään.  

 

Naisten parissa on tavallisesti kolmen tyyppistä vuotoa: 

 

1) Kuukautisvuoto 

2) Istihaadah: kohdusta tuleva kuukautisten välinen vuoto 

ja 

3) Nifaas (synnytyksen jälkeinen vuoto). 
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Näiden asioiden selitykset koraanista ja sunnasta tulevien 

todisteiden valossa on erittäin tärkeätä ja hyödyllistä koska: 

 

a) Koraani ja sunna edustavat ainoita lähteitä kaikille 

Allaahin säädöksille. 

b) Näihin lähteisiin viitattaessa henkilö saavuttaa rauhan, 

helpotuksen ja rentoutumisen tilan sekä lohdutuksen 

siitä, että hän on ilmoittanut palvonnan vaatimukset 

(tässä tapauksessa kuukautisista puhdistautuminen).  

c) Mistä tahansa muusta lähteestä puuttuu täydellisyyden 

ominaisuus joka on koraanin ja sunnan todisteissa.   

 

Seuraavaksi lähteenä ovat sahaban (profeetan, sallAllaahu 

‘aleihi (1) wa sallam, seuralaisten) parissa olevien oppineiden 

varmistetut lausunnot kunhan ne eivät ole ristiriidassa 

minkään koraanissa tai sunnassa olevan asian kanssa. Siinä 

tapauksessa, että on olemassa jonkun toisen sahaban 

ristiriitainen lausunto, silloin haetaan varmistusta 

vahvistetuimmista todisteista jotka ovat lähimpinä koraanista 

ja sunnasta tulevia todisteita. Tämä on Allaahin (subhaanahu 

wa t’aala) lausunnon mukaisesti:  

 

”Jos olette mistään eri mieltä keskenänne, kääntykää Allahin ja 

Hänen lähettiläänsä (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) puoleen jos 

uskotte Allaahiin ja Viimeiseen päivään. Se on parempi ja 

sopivampi tulkinta.” (koraani 4:59, tarkoituksen tulkinta)  

 

 

 

 

(1) Sallallaahu  Aleihi was-Sallam: ylentäköön Allaah hänen mainintansa ja 

suojelkoon Hän häntä sekä Hänen viestiään kaikelta halventalta asialta.  
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Ylläolevan mielessä pitäen, tässä tulee tiivistetty kirje joka 

selittää islamilaiset lait kuukautisvuodon suhteen.  
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Ensimmäinen luku: Kuukautisvuodon tarkoitus  
 

Arabian kielessä kuukautisvuoto-sana tarkoittaa: jonkun 

valuminen ja virtaaminen. Islamilaisen tarkoituksen mukaan se 

on se veri, jonka naispuolinen henkilö luonnollisesti päästää 

ilman ulkoista syytä ja joinain erityisinä aikoina. Sen vuoksi se 

on luonnollinen verenvuoto joka ei liity mihinkään sairauteen, 

haavaan, aborttiin tai synnytykseen. Sen virtaamisen 

ominaisuudet ovat hyvin erilaisia naisten parissa riippuen 

heidän yleisestä tilastaan, elinpiiristään ja lähiympäristöstään. 

 

Sen takana oleva viisaus liittyy siihen, että kun sikiö on äitinsä 

kohdussa se ei pysty saamaan ravinteita edes armollisimmalta 

ihmiseltä. Allaah, Ylevin ja Täydellisin Luoja loi veren 

eritysjärjestelmän joka vie ravinteita sikiölle napanuoran 

kautta. Sen vuoksi kun nainen tulee raskaaksi hänen 

kuukautisvuotonsa loppuu ja hänellä on vain harvoin 

kuukautisia (haid).  
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Toinen luku: Ikä jolloin kuukautisvuoto alkaa 

ja loppuu  
 

Ensin: Onko siihen ikää?  

 

Kuukautiset tulevat 12 ja 50 ikävuoden välillä vaikka naisella 

voi olla ne ennen tai jälkeen riippuen hänen tilastaan ja 

ympäristöstään. Islamin ulamaa’ (oppineet), olkoon Allaah 

armollinen heille kaikille, olivat eri mieltä siitä onko olemassa 

jokin erityinen ikä jolloin kuukautiset tulevat ja veren 

ominaisuudesta jota naisella voi olla ennen tätä ajanjaksoa tai 

sen jälkeen: onko hänen verensä haid -verta tai siihen 

liittymätöntä verta? Opiskeltuaan eri näkemyksiä tämän 

suhteen, Imaam Ad-Daarimee (2) tuli sellaiseen 

johtopäätökseen, että: ”mielestäni kaikki ovat väärässä, koska 

kriteerin pitäisi olla vapautetun veren läsnäolo tai poissolo 

huolimatta iästä ja sen vuoksi tällaista verta tulisi pitää 

haidina, ja Allaah tietää parhaiten.” Mitä ad-Daarimee sanoi 

on oikein ja tämä on myöskin Sheikh ul-Islam ibn Taymeeyan 

(3) valinta. Sen mukaan kun nainen näkee kuukautisverta, niin 

hän on haidin tilassa vaikka hän olisi alle 9-vuotias tai yli 50-

vuotias. Tämä johtuu siitä, että Allaah ja Hänen lähettiläänsä, 

sallAllaahu ’aleihi wa sallam, tekivät haidin säännöstä 

voimassaolevan ainostaan kun haid on läsnä ja näiden 

sääntöjen mukaan mitään ikää ei mainittu haidin alkamiseksi 

tai loppumiseksi. Näin ollen iän määrittäminen vaatii todisteen 

koraanista ja sunnasta ja sitä ei ole.  

 

(2) Ad-Daarimee: Yksi islamin hyvin tunnetuista oppineista. Hän syntyi 

vuonna 181 hijri. Imaam Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidhi ja muut ovat 

viitanneet häneen. Hän matkusti laajasti ja kirjoitti monia islamilaisia 

luokituksia. Hän kuoli vuonna 255 hijri.  

(3) Ibn Taymeeyah: Islamin kuuluisa oppinut syntyi vuonna 661H/1263 jKr. 

Hän hallitsi islamilaisten opintojen erilaisia aineita jo nuoressa iässä. Hän 

puolusti profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sunnaa voimakkaasti ja oli 

vahvasti filosofien ja koulukuntien lahkojen uudistuksia vastaan jotka 

yrittivät saada hänet vankilaan monia kertoja. Hän puolusti muslimeja 

fyysisesti Syyriassa (englanniksi: greater Syria) tataarien hyökkäyksiä 

vastaan.  
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Toinen: Haidin kesto  

 

Ulamaan parissa on paljon erimielisyyttä liittyen ajanaksoon 

jolloin naista pidetään haidin tilassa olevana. Jotkut oppineet 

sanovat: ”Ei ole mitään päivärajaa haidin olemassaololle, 

olkoon se kevyttä tai paksua. Tämä tekijä sanoo: “Tämä 

näkemys on kuten Ad-Daarimeen (ylläoleva) näkemys ja se on 

Sheikh-ul-Islam Ibn Taymeeyan näkemys ja se on oikea 

näkemys koska sitä vahvistavat todisteet koraanista, sunnasta 

ja hyvä analogia: 

 

Todiste nro 1: Allaahin (Korkeimman) lausunto: 

”He kysyvät sinulta kuukautisvuodosta. Sano: miehen on adha 

(vahingollinen asia olla sukupuoliyhteydessä vaimonsa kanssa 

kuukautisvuotonsa aikana) näin ollen pysykää poissa naisista 

kuukautisvuodon aikana älkääkä menkö heihin kunnes he ovat 

puhdistuneita (kuukautisvuodosta ja ottaneet kylvyn).” 

(koraani 2:222, tarkoituksen tulkinta)  

 

On selvää, että Allaah teki naisten kanssa sukupuoliyhdynnästä 

pidättäytymisen syyksi puhtauden puuttumisen hänen 

haidinsa aikana eikä tietyn ajanjakson loppumista: päivää, 

yötä, kolmea päivää, eikä edes 15 päivää. Tämä on todisteena 

sille, että ylläolevan Allaahin säädöksen syynä on joko haidin 

olemassaolo (ja sen vahinko ja epäpuhtaus) tai sen poissaolo 

(puhtauden tila). 

 

 

 

Hän kuoli vuonna 728H/1328 meidän ajanlaskuamme ollessaan vankilassa 

Damaskuksessa johtuen fatawastaan uudistajia vastaan. Hänen 

kirjoituksensa ovat edelleen suurena lähteenä muslimeille jotka 

tavoittelevat islamin tietoa. Olkoon Allaah hänelle armollinen.   
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Todiste nro 2: On se mikä on profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) vahvistama aidossa hadeeth -kirjassa, joka tunnetaan 

nimellä Saheeh al-Bukhaari, kun hän (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) selitti vaimolleen ’Aishalle (radijAllaahu ’anhaa(4)) mitä 

tehdä hänen kuukautisvuotonsa aikana sen jälkeen kun hän oli 

omaksunut ihramin (5) tilansa umraa (6) varten: ”Tee kaikki se 

mitä pyhiinvaeltajan kuuluu tehdä paitsi älä suorita tawaafia 

(ympärikiertämistä) Ka’ban ympäri kunnes olet puhdas 

(haidistasi) (7). Hän sanoi: ”Nahrin (uhrieläin: Dhul-Hijjan 10. 

päivänä) päivänä olin puhdas.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Radija Allaahu 'anha ('anhu, 'anhuma, tai 'anhum): olkoon Allaah 

häneen (häneen, heihin) tyytyväinen.  

(5) Ihram: kirjaimellisesti se tarkoittaa ‘pyhyyden tilaan astumista’. 

Profeetan (sallAllaahu aleihi wa sallam) sunnan mukaisesti se tarkoittaa 

erityisen vaatekappaleen päällepukemista ja tietyistä teoista 

pidättäytymistä. Se tapahtuu määritetyissä paikoissa jotka profeetta 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) on määritellyt jotka tunnetaan nimellä 

mawaqeet.  

(6) Umra: Uskonnollinen matka Mekkaan, jonka aikana henkilö suorittaa 

tawaafin Ka’ban ympäri ja menee Sa’eelle seitsemän kertaa Safa ja Marwa 

vuorten välitse.  

(7) Saheeh Al-Bukhari (Arabic-English) V. 1, s.182-3, Hadeeth nro 302, 

tarkoituksen tulkinta. 



Naisten luonnollinen veri 

 

 
11 

  

Myös eräässä toisessa hadeethissa (Saheeh al-Bukhaari) 

kerrotaan, että profeetta (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi 

hänelle (eli ‘Aishalle): “Odota kunnes sinusta tulee puhdas 

kuukautisistasi ja sitten mene At-Tan’eemiin ( eräs Mekassa 

oleva paikka), omaksu ihram (ja Umran suorittamisen jälkeen), 

liity meidän joukkoomme siinä ja siinä paikassa.” (8) Näin ollen 

profeetta (sallAllaahu ’alehihi wa sallam) teki selväksi sen, että 

syy mikä esti ’Aishaa suorittamasta hajjin rituaaleja oli hänen 

puhtuaden tilansa eikä hänen kuukautisvuotonsa pituuden 

määritelty ajanjakso. Tämä osoittaa, että islamilainen sääntö 

tämän asian suhteen liittyy kuukautisveren olemassa- tai 

poissaoloon.  

 

Todiste nro 3: Joidenkin juristien antamat arviot ja 

yksityiskohdat liittyen kuukautisvuodon alkamisen ja 

loppumisen ikään eivät ole läsnä Allaahin Kirjassa ja profeetan 

(sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) sunnassa vaikka tämä kysymys 

on varmasti tarpeellinen ja tarve vaatii sen selventämistä. Jos 

näiden arvioiden ymmärtäminen ja käyttäminen olisi pakollista 

Allaahin palvonnassa niin Allaah ja Hänen lähettiläänsä olisivat 

tehneet sen kaikille selväksi. Tämä johtuu islamilaisten 

sääntöjen tärkeydestä, jotka hallitsevat monia Allaahin 

palvonnan näkökohtia ja jotka riippuvat kuukautisten tilasta, 

esimerkiksi rukous, paasto, avioliitto, avioero, perintö ja muut. 

Allaahin ja Hänen lähettiläänsä (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) 

tiedetään selittäneen: 

 

 

 

 

 

(8) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V.3, s.9  Hadith nro 15 (tarkoituksen 

tulkinta). 
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-rukoukset, niiden määrät, niiden ajat, niiden rukuun ja niiden 

sujuudin. 

-zakaatin (9), sen varallisuuden ja kiinteistön tyypit, nisaabin 

(10), sen vaaditun määrän ja sen vastaanottajat 

-sijaamin (paaston): sen ajan ja määritellyt ajat päivän aikana 

-hajjin (pyhiinvaelluksen) 

-syömisen, juomisen, nukkumisen, sukupuoliyhdynnän 

(vaimon kanssa), istumisen, kotiin saapumisen ja sieltä 

lähtemisen, virtsaamisen/ulostamisen tarpeeseen vastaamisen 

etiketin, jopa istijmaarissa (11) käytettävien kivien määrän, ja 

monia muita yksityiskohtia pienistä kuten suurimmista teoista 

joilla Allaah (subhaana wa t’aala) on täydentänyt islamin 

uskontonsa ja täydentänyt siunauksensa uskovaisille kuten 

Hän (subhaanahu wa t’aala) sanoo: 

 

 

 

 

 

 

(9) Zakaat: on määritelty hyväntekeväisyyden malli joka tulee kerätä 

tiettyjen sääntöjen ja säädösten mukaisesti rikkailta muslimeilta ja se 

jaetaan köyhien parissa. Se on yksi islamin viidestä pilarista.  

(10) Nisaab: muslimin omaisuudesta vaadittu minimimäärä vuoden lopussa 

(islamilaisen kalenterivuoden). Zakaatin vaadittu määrä riippuu 

varallisuuden tyypistä ja määrästä.  

(11) Istijmaar: henkilön alapään puhdistaminen parittomalla määrällä kiviä 

(ei kolmea vähemmällä). Profeetta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sanoi: 

”Kuka tahansa puhdistaa alapäänsä kivillä tekee sen parittomalla määrällä.” 

Saheeh al-Bukhaari hadeeth nro 163, tarkoituksen tulkinta.  
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”Ja lähetimme Kirjan (koraanin) alas kaiken paljastukseksi.” 

(koraani 16:89, tarkoituksen tulkinta)  

 

"Se (koraani) ei ole väärennetty lausunto vaan sen vahvistus 

mitä tuli aiemmin (Allaahin Kirjoista: toora, evankeliumi ja 

muut kirjoitukset) ja kaiken yksityiskohtainen selitys.” (koraani 

12:111, tarkoituksen tulkinta)  
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Näin ollen koska Allaahin Kirjassa ja profeetan (sallAllaahu 

‘aleihi wa sallam) sunnassa ei mainita näitä arvioita, on selvää, 

että ne voidaan jättää huomioimatta. Itse asiassa näkökohta 

(kuten yllä todistettu) pitää määritellä kuukautisvuodon läsnä- 

tai poissolon mukaan. Tämän kysymyksen keskustelusta voi 

päätellä tärkeän hyötyseikan ja se on se tosiasia, että 

islamilaisia sääntöjä ei voida vahvistaa paitsi todisteella joka 

tulee Allaahin Kirjasta (koraanista) tai profeetan (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) sunnasta tai tunnetusta ijmaasta (12) tai 

hyvästä qiyyasista (13). Sheikhul Islam ibn Taymeeyah sanoi 

yhdessä perussäännössään: ”.. ja sen nimi on haid, Allaah 

perusti sen varaan monia sääntöjä Kirjassa ja sunnassa ja Hän 

ei antanut meille ”arviota” mikä  muodostaa sen lyhyimmän 

tai pisimmän ajanjakson. Hän (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) ei 

myöskään määritellyt aikaa jolloin naista pidetään puhtaana 

minkän tahansa kahden kuukautiskiertonsa välillä, vaikka se 

vaikuttaakin ummaan hyvin paljon ja umman tarvitsee tietää 

siitä. Kielitieteen mukaan haid-sana ei viittaa minkäälaiseen 

”arvioon”. Näin ollen henkilö joka arvioi haidille jonkin 

aikarajan on omaksunut näkemyksen joka ei ole Kirjan ja 

sunnan mukainen.”    

 

 

(12) Ijmaa': Minkä tahansa sukupolven hurskaiden muslimioppineiden 

konsensus. Kun jotain ei suoraan ole mainittu koraanissa tai sunnassa 

jostain tapauksesta silloin ijmaata pidetään pätevänä (kts Fatawa Ibn 

Taymeeyah 19. volyymi sivut 5-8 ja 192-202). Islamissa ijmaasta tulee 

sitova sen vuoksi, että profeetta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) on kertonut 

muutamissa aidoissa kertomuksissa, että umman oppineet eivät koskaan 

päädy konsensukseen joka sisältää harhaanjohtamista tai virhettä. Allaah 

subhaanahu wa t’aala suojelee heitä tältä. Koska seuralaiset olivat 

profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) lähin sukupolvi, heillä on parhaat 

edelletykset päästä konsensukseen (ijmaa).  

(13) Qiyass: Jonkun säännön analoginen päättely tietyn kysymyksen 

suhteen kun siihen ei viitata selvästi koraanissa, sunnassa tai ijmaassa. 

Päättely perustuu yhden tapauksen vertaamiseen toiseen, jolle on tunnettu 

todiste koraanissa, sunnassa tai ijmaassa. Qiyyaasin esimerkkinä on 

marihuanan kielto perustuen profeetan lausuntoon: ”Jokainen 

huumausaine on khamr ja jokainen khamrin muoto on haraam.” (Saheeh 

Muslim hadeeth nro 4963, tarkoituksen tulkinta). Koska marihuanalla on 

huumaava vaikutus, se voidaan luokitella khamriksi ja näin ollen se on 

haraam (laiton). 
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Todiste nro 4: Qiyaas: Allaah (subhaanahu wa t’aala) vahvisti 

haidin olevan kivulias, epäpuhdas ja vahingollinen asia ja sen 

vuoksi sen aikana ei tulisi olla sukupuoliyhdyntää. Joten kun on 

haidin aika niin on myös vahinkoa ja epäpuhtautta ja toisen ja 

ensimmäisen päivän tai neljännen ja kolmannen.. tai 16:sta ja 

15:sta päivän välillä ei ole mitään eroa koska haid on edelleen 

haid ja kivulias ja vahinko on edelleen vahinko! Syy on yhtä 

paljon läsnä minä tahansa päivänä. Näin ollen miten voidaan 

hyväksyä eri sääntöjä eri päiville, vaikka haidia määrittelevä 

syy on sama kumpanakin? Tämä on hyvän qiyaasin vastaista. 

Eikö ole hyvää qiyaasia pitää säännön samankaltaista 

noudattamista kumpanakin päivänä koska säännön takana 

oleva viisaus on läsnä kumpanakin?  

 

Todiste nro 5: Erimielisyydet ja häiriöt niiden lausunnoissa 

jotka määrittävät haidille erityisen ajanjakson osoittavat 

todisteen puuttumisen tällaisille lausunnoille. Näihin 

näkemyksiin päädyttiin ijtihaadilla (14) ja ne voivat olla väärin 

tai oikein ja mikään näistä näkemyksistä ei ole toista parempi. 

Ja erimielisyyden tapauksessa kysymyksiä katsotaan koraanin 

ja sunnan valossa.  

 

Nyt pitäisi olla selvää, että vahvin säädös on se, että 

lyhyimmälle tai pisimmälle haidille ei ole mitään aikarajaa ja 

myöskin: mitä nainen näkee luonnollisesta verestään (muusta 

kuin haavasta tai jostain sen kaltaisesta) on kuukautisvuotoa 

huomioimatta aikarajoja tai ikätekijöitä paitsi siinä 

tapauksessa jolloin vuoto ei lopu tai loppuu yhdeksi tai 

kahdeksi päiväksi kuukaudessa jolloin naista pidetään 

istihaadan tilassa (kts myöhemmin).  

 

 

 

(14) Ijtihaad:Kun oppineet päätyvät järkeviin päätöksiin liittyen uusiin 

olosuhteisiin.  
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Sheikhul Islam ibn Taymeeyah sanoi: “Pohjimmiltaan kaikki 

mikä tulee kohdusta ulos on haidia kunnes voidaan todistaa, 

että se on istihaadaa.” Hän sanoi myös: “Mikä tahansa 

vapautunut veri on haid-verta paitsi jos sen tiedetään olevan 

jonkun haavan verta tai verisuonen vuotamista.” Tämä 

näkemys ei ole ainoastaan vahvin näkemys, se on myös 

helpoin ymmärtää ja ajatella ja helpoin noudattaa. Se 

ansaitsee hyväksynnän muiden näkemysten sijaan koska se 

sopii islamin henkeen ja ytimeen joka on huojennusta ja 

helpottamista. Allaah, Korkein sanoi:  

 

"Ja Hän on valinnut teille (islamin välittämisen ihmiskunnalle) 

eikä Hän ole laatinut teille mitään vaikeutta diinissä 

(uskonnossa mikä on Allaahin määräämä elämän koodi eli 

islam).” (koraani 22:78, tarkoituksen tulkinta). 

 

Profeetta (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi: “Varmasti tämä 

diin on hyvin helppo ja kuka tahansa kuormittaa itseään yli 

rajojen ei pysty jatkamaan sillä tavalla. Joten teidän ei pitäisi 

olla äärimmäisiä mutta yrittäkää lähestyä täydellisyyttä ja 

vastaanottaa hyvät uutiset, että teidät palkitaan.” (15) 

Profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) luonteesta tiedetään, 

että aina kun hänen piti valita kahden asian välillä hänellä oli 

tapana valita helpompi vaihtoehto paitsi jos se oli 

väärinkäytös.  

 

 

 

 

 

 

 

(15) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V. 1, s. 34, Hadeeth nro 38, 

tarkoituksen tulkinta.  



Naisten luonnollinen veri 

 

 
17 

RASKAANA OLEVAN NAISEN HAID 

 

Yleensä haid loppuu raskauden aikana. Imaam Ahmad (16) 

olkoon Allaahin armo hänen yllään, sanoi: ”Naiset tunnistavat 

olevansa raskaana kun heidän haidinsa loppuu.” Jos raskaana 

oleva nainen näkee verta vain vähän ennen synnytystä (kaksi 

tai kolme päivää) supistusten kanssa niin sitä pidetään 

nifaasina. Jos sitä tulee kauan aikaa ennen synnytystä tai 

vähän ennen synnytystä ilman supistuksia niin onko se haidia 

vai ei? Tämän kysymyksen suhteen oppineet ovat erimielisiä. 

Oikea mielipide kuitenkin on, että tällainen veri on haid -verta. 

Sen takana oleva syy on yleisessä säännössä, että ”Naisen 

kohtaama veri on haid -verta kunhan ei ole mitään syytä joka 

aiheuttaa, että sitä ei pidetäkään haid-verenä. Tämän suhteen 

Allaahin Kirjassa ja sunnassa ei ole mitään joka osoittaa, että 

raskaana olevalla naisella ei voi olla haidia.” Tämä on Imaam 

Maalikin (17), Imaam Ash-Shaafi’een (18) ja Sheikhul Islam ibn 

Taymeeyan valinta eikä nifaasia. Tässä tapauksessa kysymys 

kuuluu voiko sitä pitää haidina ja näin ollen voiko siihen 

soveltaa kaikkia haidin sääntöjä. Imaam Ahmadin kerrotaan 

myös omaksuneen tämän näkemyksen.  

 

 

 

 

 

(16) Imaam Ahmad ibn Hanbalista (164-241 H/778-833 jKr) tuli yksi 

suurimmista hadeethin ulkoaoppijista ja kertojista. Hänen suurin huolensa 

oli hadeethin keräys, kertominen ja tulkinta. Hän kohtasi paljon vainoa 

johtuen siitä, että hän oli vastaan filosofisten konseptien käyttämistä 

koraanin ja hadeethin ymmärtämisessä. Hänen lainopillinen koulukuntansa 

korostaa koraanin ja sunnan todisteita sekä sahaban konsensuksen 

mielipidettä. 
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Näin ollen kaikki normaalin haidin säädökset ovat 

sovellettavissa raskaana olevan naisen haidiin paitsi kahdessa 

tapauksessa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(17) Imaam  Malik Ibn Anas Ibn 'Aamir  (94-79Hj/716-801jKr) syntyi 

Medinassa. Hänen isoisänsä ‘Aamir oli yksi profeetan (sallAllaahu ‘aleihi wa 

sallam) seuralaisista. Hän opetti hadeethia Medinassa yli 40 vuoden ajan. 

Hän kokosi erään kirjan joka sisältää profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) hadeetheja sekä sahaban lausuntoja, jonka hän nimesi Al-

Muwattaksi. Tämä kirja on käännetty englannin kielelle. Kuitenkin erään 

mystisen (suufilaisen) henkilön johdanto Englannissa vääristi kirjan 

puhtauden. Suufilaisuus on mystinen lahko, jolla ei ole mitään tekemistä 

islamin kanssa. Tämän lahkon seuraajat väittävät ”vastaanottavansa suoraa 

inspiraatiota ’kashfia’ Allaahilta”, ja, että he voivat vaikuttaa universumiin 

(!), ja, että Allaahin ykseys tarkoittaa, että Hän on kaikessa. Varmasti Allaah 

on Ylhäisin ’arshillaan (valtaistuimellaan), Hän näkee, tietää ja käsittää 

kaiken ja Hän ei yhdisty luomakuntansa kanssa kuten kristityt ja muut 

lahkot väittävät! Allaahin ominaisuudet ovat ainutlaatuisia ja täydellisiä ja 

erilaisia Hänen luomakuntansa ominaisuuksista: ”Mitään Hänen kaltaistaan 

ei ole,  ja Hän on Kaiken-kuuleva, Kaiken-näkevä” (koraani 42:11, 

tarkoituksen tulkinta)  

(18) Imaam Ash-Shaafi'ee: (150-204 Hj/767-820 jKr): Muhammed Ibn 

Idrees Ash-Shaafi'ee, syntyi Gazassa ja matkusti Medinaan nuoruudessaan 

opiskellakseen Imaam Maalikin alla. Hän opiskeli myös Irakissa Imaam 

Muhammad ibn al-Hassanin alla. Imaam Abu Haniifan (kts alaviite nro 28: 

Imaam ash-Shaafi’eella oli ensimmäinen imaami joka järjesti islamilaisen 

fiqh’in (lainsäädännön) perusperiaatteet.  
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a) Avioero: Tiedetään, että ei raskaana olevasta naisesta pitää 

erota hänen iddansa (19) aikana (eli puhtaassa tilassa jolloin 

hänen aviomiehensä ei ollut hänen kanssaan 

sukupuoliyhdynnässä tai jos hänen tiedetään tulleen raskaaksi) 

eikä silloin kun hänellä on haid koska islamin mukaan tämä ei 

ole sallittua. Allaah sanoo:  

  

"Kun eroatte naisista, erotkaa heistä heidän iddansa aikana 

(määritettyinä aikoina).” (Koraani 65 : 1, tarkoituksen tulkinta)  

 

Mitä tulee raskaana olevaan naiseen, hänen iddansa on hänen 

raskausaikansa olkoon hänellä silloin kuukautisvuotoa tai ei. 

Joten hänen eronsa riippuu hänen raskausaikansa 

päättymisestä eikä sillä ole mitään tekemistä hänen haidinsa 

kanssa.  

 

b) Raskaana olevan naisen ‘idda loppuu hänen synnytykseensä 

olkoon hänellä sitten kuukautisvuotoa tai ei johtuen Allaahin 

(subhaanahu wa t’aala) lausunnosta: "Niiden idda, jotka ovat 

raskaana (olkoon he eronneita tai heidän aviomiehensä 

kuolleita), on heti kun he vapauttavat lastinsa.” (koraani 65:4, 

tarkoituksen tulkinta)  

 

 

(19) 'Idda (säädetty aika). Iddan määritelmä löytyy seuraavasta hadeethista 

joka löytyy Saheeh al-Bukharista (arabia-englanti, 7. volyymi, s.129, nro 

178, tarkoituksen tulkinta): Abdullah bin Umar (radija Allaahu ’anhu) 

kertoo, että hän oli eronnut vaimostaan kun hänellä oli kuukautiset 

Allaahin lähettilään elinaikana. Umar bin al-Khattaab kysyi siitä Allaahin 

lähettiläältä. Allaahin lähettiläs sanoi: ”Määrää häntä (poikaasi) ottamaan 

hänet takaisin ja pitämään hänet kunnes hän on puhdas ja sitten 

odottamaan kunnes hänelle tulee seuraavat kuukautiset (haid) ja hänestä 

tulee taas puhdas jolloin jos hän haluaa pitää hänet, hän voi niin tehdä ja 

jos hän haluaa erota hänestä hän voi erota hänestä ennen kuin hän on 

hänen kanssaan sukupuoliyhdynnässä; ja tämä on se on säädetty aika jonka 

Allaah on asettanut naiselle josta aiotaan erota.”  
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Kolmas luku: Kuukautisvuodon tilan 

muutokset  
 

On olemassa monenlaisia muutoksia joilla on vaikutusta 

kuukautisvuodon tilaan:  

 

Ensin: Lisäys tai vähennys eli kuukautiset jotka yleensä 

kestävät kuusi päivää jatkuvatkin yhden päivän lisää tai 

kuukautiset jotka yleensä kestävät seitsemän päivää 

loppuvatkin kuudentena päivänä.  

 

Toinen: Ennakko tai viive eli nainen, jolla on normaalisti 

kuukautiset joka kuun lopussa huomaa vuotonsa tulevan kuun 

alussa tai päinvastoin. Oppineet olivat eri mieltä 

uskonnollisesta säädöksestä näiden kahden tilanteen suhteen. 

Oikea näkemys on, että aina kun hän näkee verta niin hänellä 

on kuukautiset ja aina kun hän tulee puhtaaksi niin hän on 

puhtauden tilassa huolimatta siitä oliko verta lisää, 

vähemmän, alkoiko se aiemmin tai myöhemmin. Tämä johtuu 

siitä että haidin sääntöjen soveltaminen, kuten aiemmin 

mainittiin, riippuu haid -veren läsnäolosta.  
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Kolmas: Kellertävä vuoto (joka näyttää kellertävältä märältä) 

tai kudrah, joka näyttää kellertävän ja ruskehtavan väliseltä 

vuodolta. Jos sitä tulee haidin aikana tai heti sen jälkeen tai 

ennen taharan (puhtauden) tilaa niin sitä pidetään haidina 

kaikilla haidiin sovellettavilla säännöillä. Jos nämä vuodot 

tulevat taharan tilan jälkeen niin niitä ei pidetä haidina johtuen 

Umm ’Atiyyan (radija Allaahu ’anhu) lausunnosta: ”Emme 

koskaan pitäneet kellertävää vuotoa (puhtauden jälkeen 

tärkeänä asiana (kuukautisina).” (20) Myös Al-Bukhaari (21) on 

kertonut saman ilman sanoja: ”puhtauden jälkeen”.  

 

Imaam Al-Bukhaari kuitenkin luokitteli tämän hadeethin 

lukuotsikon alle: “Kellertävä vuoto kuukautisten välisinä 

päivinä.” Hän perusti tämän toiseen ‘Aishan hadeethiin, joka 

on samassa luvussa ja jonka otsikko on “Kuukautisten alku ja 

loppu”: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(20) Abu Dawud kertoi tämän hyvällä kertojien ketjulla.  

(21) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V. 1, s.194 nro 323 (tarkoituksen 

tulkinta). 
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"Joillakin naisilla oli tapana lähettää pumpulituppoja joissa oli 

kellertävää eritettä ‘Aishalle (radija Allaahu ‘anhaa, 

tietääkseen tuomion sen suhteen olivatko he tulleet puhtaiksi 

kuukautisista vai ei) ja ’Aishalla oli tapana sanoa: ”Älkää 

kiirehtikä ennen kuin näette al-qassatal bayedaa (kohdusta 

tuleva valkovuoto, pumpulitukko on silloin valkoinen) 

tarkoittaen kuukautisten täydellistä loppumista.” (22)  

 

Neljäs: Kuukautisen katkonaisuus siten että veri vuotaa yhtenä 

päivänä ja loppuu seuraavana. Tällaiseen ilmiöön liitetään 

kaksi olosuhdetta:  

 

(1) katkonaisuutta tapahtuu koko ajan. Tässä tapauksessa 

verta pidetään istihaadan verenä ja  kaikki istihaadan säännöt 

soveltuvat.  

 

(2) katkonaisuutta tapahtuu vain joskus ja puhtauden 

ajanjakso on olemassa. Oppineet ovat olleet eri mieltä tämän 

puhtauden ajanjakson suhteen: onko se todella taharan aika 

jolloin haidin lait eivät sovellu vai onko se osa haidia?  

 

Imaam Ash-Shaafi’een, Ibn Taymeeyan ja Imaam Abu 

Haneefan koulukuntien mukaan tämä liitetty ajanjakso on osa 

haidia koska qassah al-bayeedaa ei näy ja jos sitä pidettäisin 

”taharana” niin se olisi vaikeata naisille. Tämä taas on vastoin 

islamin periaatteiden ydintä.  

 

 

 

 

(22)  Samassa kohdassa, V.1, s.190, Luku: “Kuukautisten alku ja loppu.”  
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Toisaalta Hanbali -koulukunnan (lausutaan Hambali) tunnettu 

mielipide on, että verenvuoto on haidia ja puhtaus on 

”taharaa” paitsi kun haidin ja ”puhtauden” yhdistetty aika 

ylittää ”haidin pisimmän ajanjakson” joka tämän koulukunnan 

mukaan on viisitoista päivää. Verenvuotoa joka ylittää tämän 

”ylimmän rajan” pidetään istihaadana. Al-Mughneen (suuri 

viitekirja johon on koottu hanbali fiqh) tekijä sanoi: ”jos veri 

loppuu alle päiväksi niin tällaista tilaa ei voida pitää ”taharana” 

paitsi jos hän näkee selvän todisteen esim. vuoto loppuu 

hänen kuukautistensa lopussa tai hän näkee qassah al-

bayedaa’.” (23) Tekijä sanoi: Tämä Mughneessa oleva lausunto 

on keskitie kahden ylläolevan näkemyksen välissä ja Allaah 

tietää parhaiten.”  

 

Viides: veren kuivuus. Nainen näkee märkää eritettä. Jos tämä 

tapahtuu haidin aikana tai liittyy siihen, ennen taharaa, silloin 

se on osa kuukautisia (haidia). Jos se tapahtuu taharan jälkeen 

silloin se ei ole haidia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(23) Al-Mughnee V. 1, s. 355. 
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Neljäs luku: Kuukautisvuotoa koskevat lait  
 

Kuukausisten suhteen on olemassa monia lakeja. 

Tarpeellisimpien mainitseminen riittänee:  

 

Ensin: Kuukautiset ja salaat (rukoukset) 

 

Kaiken tyyppiset salaat, pakolliset tai sunna ovat naisille 

kiellettyjä kuukautisvuodon aikana. Naisen ei ole pakollista 

suorittaa salaat’a paitsi jos hän pystyy suorittamaan yhden 

täyden rakaan salaat’n määrättynä aikana. Katsokaamme 

seuraavia kahta esimerkkiä asian valaistamiseksi:  

 

Ensimmäinen esimerkki: Naisella oli kuukautiset heti 

auringonlaskun jälkeen. Kuitenkin hän oli puhdas tarpeeksi 

aikaa ehtiäkseen rukoilla yhden maghrib -rukouksen rakaan. 

Kun hän on täysin puhdas hänen tulee korvata maghrib -

rukouksensa.  

  

Toinen esimerkki: Naisen kuukautiset loppuivat ennen 

auringonnousua ja tarpeeksi aikaisin jotta hänellä oli aikaa 

rukoilla salaat al fajrin yksi rakaa. Sitten kun hän on täysin 

puhdas niin hänen pitää korvata salaat al fajr.  
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Kummassakin esimerkissä, jos hänellä ei ole tarpeeksi aikaa 

ehtiäkseen rukoilla yhden rakaan niin hänen ei tarvitse 

suorittaa sitä salaat’a koska profeetta (sallAllaahu ‘aleihi wa 

sallam) sanoi: “Kuka tahansa ehti suorittaa yhden rukouksen 

rakaan niin hänellä on rukous.” (24) Tämä hadeeth antaa 

ymmärtää, että sillä, joka ei ehdi suorittaa yhtä rukouksen 

rakaa ajallaan, ei ole rukousta.  

 

Tapaus: Jos joku nainen ehtisi rukoilla yhden ‘asr -rukouksen 

rakaan ajallaan, niin olisiko hänen siinä tapauksessa pakko 

suorittaa salaat al-thuhr (keskipäivän) salaat al-’asrin 

(iltapäivän) kanssa? Tai jos joku nainen ehtisi rukoilla isha -

rukouksen yhden rakaan ajallaan niin olisiko hänen silloin 

pakko suorittaa salaat al maghrib ’ishan kanssa?  

 

Näistä asioista oppineet ovat erimielisiä. Oikea näkemys on 

kuitenkin, että hänen tulisi suorittaa vain se mitä hän pystyy 

saamaan tietystä rukouksesta esim. vain salaat al-’asrista ja 

’ishasta. Tämä perustuu profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) hadeethiin: ”Kuka tahansa pystyi saamaan salaat al-

’asrin yhden rakaan ennen auringonlaskua sai ’asrin.” (25) Hän 

ei sanonut ”niin hän on saanut thuhr ja ’asr -rukouksen!” Hän 

ei maininnut, että salaat al thuhrin tekeminen on pakollista. 

Tämä on Imaam Maalikin ja Imaam Abu Haneefan 

koulukuntien näkemys. (26)  

   

(24) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti), V.1, s. 322, Hadeeth nro 554, 

tarkoituksen tulkinta. 

(25) Sovittu hadeeth: Saheeh Muslim ,V. 1, s. 298, Hadeeth nro 1266, 

tarkoituksen tulkinta. 

(26) Abu Haneefah al-Nu'man Ibn Thabit Ibn Zouta (80-150 Hj/700-770 

meidän ajanlaskuamme), yksi suurista islamin juristeista. Hän syntyi 

Kufassa ja kuoli Baghdadissa. Hän näki Sahabi Anas bin Malikin kun tämä 

tuli Kufaan. Hän oli hurskas oppinut joka kunnioitti profeetan (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) hadeethia niin paljon, että hän ei kertonut yhtään 

hadeethia jos hän ei osannut sitä ulkoa. Hän piti hadeethia omaa 

lausuntoaan ylläolevana. Hän ei kutsunut ihmisiä matkimaan itseään 

sokeasti.   
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Tapaus: Kuukautisten aikana ei ole kiellettyä ylistää Allaahia 

(sanomalla takbeeria, tasbeehia ja tahmeedia) (27), sanomalla 

Bismillaah ennen jonkun asian tekemistä (syömistä, juomista 

jne..), lukea hadeethia, keskustella islamista, tehdä duaa’a ja 

kuunnella koraanin resitaatiota. ’Aisha (radija Allaahu ’anhaa)  

vahvisti, että profeetalla (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) oli 

tapana ”nojata syliini ja lausua koraania kun minulla oli 

kuukautiset.” (Al-Bukhaari ja Muslim) (28). Myös Umm ’Atiyya 

kertoi kuulleensa profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) 

sanoneen: ”Naimattomien nuorten neitsyiden ja kypsien 

tyttöjen jotka usein pysyvät suojassa tai nuorten 

naimattomien neitsyiden jotka usein pysyvät suojassa ja 

naisten joilla on kuukautiset tulisi tulla ulos ja osallistua 

uskollisten uskovaisten uskonnolliseen kokoontumiseen mutta 

naisten joilla on kuukautiset tulisi pysyä poissa musallasta 

(rukouspaikasta)”. (29) 

 

Tapaus: Naisen, jolla on kuukautiset, on sallittua resitoida 

koraania joko katsomalla suoraan tai hiljaa (sydämessään) 

ilman kielellä sanomista. Oppineiden enemmistö on sitä 

mieltä, että hänen ei ole kiellettyä lausua koraania. Imaam 

Bukhaari, Ibn Jareer At-Tabaree ja Ibn al-Munthir, Imaam 

Maalik ja Imaam ash-Shaafi’ee (yhdessä hänen aikaisemmissa 

lausunnoissaan) ovat sitä mieltä, että hänen on sallittua 

resitoida ayah (koraanin jakeita).  

 

 

 

 

(27) Takbeer: Allaahu Akbarin sanominen (Allaah on Suurempi); Tasbeeh: 

Subhana Allaah’n sanominen (Allaah on vapaa kaikista puutteista); 

tahmeed: Al-Hamdulillah’n sanominen: Kaikki ylistys kuuluu Allaahille.   

(28) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V.1, s.179, Hadeeth nro 296, 

tarkoituksen tulkinta. 

(29) Sovittu Hadeeth. Saheeh Al-Bukharissa (arabia-englanti), V. 1, s. 192, 

Hadeeth nro 321, tarkoituksen tulkinta. 
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Sheikhul Islam ibn Taymeeyah sanoi: “Periaatteessa ei ole 

olemassa mitään sunnaa, joka estää häntä resitoimasta 

koraania. Hadeeth jonka mukaan ”Menstruoivan naisen ja 

sellaisen joka on janaaban (30) tilassa ei pitäisi resitoida 

mitään koraanista” on heikko hadeeth hadeethin oppineiden 

mukaan. Itseasiassa naisilla profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) aikana oli kuukautiset. Jos koraanin resitaatio olisi ollut 

heiltä kielletty (kuten salaat on heiltä kielletty) niin profeetta 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) olisi tehnyt sen ummallensa 

(islamilaiselle yhteisölle) selväksi ja hänen vaimonsa olisivat 

tienneet siitä ja he olisivat levittäneet tätä tietoa kansalle. 

Koska kukaan ei kertonut profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) kieltoa tämän asian suhteen, niin siitä ei voi tehdä 

kiellettyä erityisesti kun tiedetään, että hän (sallAllaahu ’aleihi 

wa sallam) ei kieltänyt sitä sinä aikana jolloin kuukautiset 

olivat hyvin paljon olemassa. Tämän mukaisesti kielellä 

lausuminen ei ole haraam (laillisesti kiellettyä). (31) Tekijä 

sanoi: ”Huomioon ottaen oppineiden välisen erimielisyyden 

tämän asian suhteen, menstruoivan naisen on parempi olla 

resitoimatta koraania kielellä paitsi jos se on tarpeellista esim. 

jos hän on opettaja tai hän on valmistautumassa kokeeseen.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

(30) Janaabah:  On tila jolloin miehellä (tai naisella) on seksuaalista eritettä 

sukupuoliyhteyden aikana tai unessa jne. Tässä tilassa muslimilla ei ole 

lupaa rukoilla tai tehdä muun tyyppisiä palvonnan tekoja kunnes hän 

suorittaa ghuslin (kunnon suihkun) tai tekee tayammumin jos hän ei pysty 

käyttämään vettä jostain syystä 

(31) Ibn Taymeeyah Al-Fatawasssa V. 26, s. 191. 
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Toinen: Kuukautiset ja paastoaminen 

 

Menstruoivan naisen on kiellettyä suorittaa mitään paastoa: 

pakollista tai vapaaehtoista. Pakolliset paastopäivät pitää 

kuitenkin korvata kuten ’Aisha (radija Allaahu ’anha) selitti: 

”Meillä oli tämä (kuukautisten aika) ja meitä määrättiin 

suorittamaan loppuun (eli korvaamaan) paastot mutta meitä 

ei määrätty suorittamaan rukouksia.” (Bukhaari ja Muslim, 

tarkoituksen tulkinta)(32). Jos naisella alkaa kuukautiset 

paaston aikana niin hänen paastonsa mitätöityy vaikka hänen 

vuotonsa alkaisi hetkeä ennen auringonlauskua. Jos tämä 

päivä on yksi paaston määrätyistä päivistä niin hänen pitää 

korvata tämä päivä heti kun hänestä tulee puhdas. Jos jonain 

paastopäivänä hänellä on sellainen olo, että kuukautiset 

alkavat pian mutta yhtään verta ei tule ennen auringonlaskua 

niin hänen paastonsa on suoritettu eikä se mitätöidy oikean 

mielipiteen mukaan. Tämä johtuu siitä, että ei ole mitään 

säädöstä koskien naisen sisäpuolella olevaa verta ja kun 

profeetalta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) kysyttiin:  

 

“Onko naisen tarpeellista ottaa kylpy märän unen (yöllisen 

seksuaalisen eritteen) jälkeen?”, hän vastasi: “Kyllä, jos hän 

huomaa eritettä.” (33) Näin ollen hän (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) antoi säädöksen ehdoksi eritteen näkemisen eikä sen 

siirtymistä (sisältä ulospäin). Samoin haidin suhteen, sääntöä 

sovelletaan kun todella nähdään vuotoa.  

 

 

 

 

 

 

(32) Teksti on peräisin Saheeh Muslimista, V.1, s.191. 

(33) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V.1, s. 171-2, Hadeeth nro 280, 

tarkoituksen tulkinta. 
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Tapaus: Jos naisen kuukautiset jatkuvat aamunkoiton (fajr) 

jälkeen, niin hänen paastoaan ei hyväksytä siltä päivältä vaikka 

hän tulisi puhtaaksi vain hetki aamunkoiton jälkeen.  

 

Tapaus: Jos nainen tulee puhtaaksi ennen fajria ja hän 

paastosi, silloin hänen paastonsa on oikein vaikka hän ei 

olisikaan kylpenyt ennen fajrin aikaa. Janaaban tilassa olevan 

henkilön tapaus on samanlainen. Jos hän aikoaa paaastota 

eikä kylpenyt ennen fajria niin hänen paastonsa on oikein. 

Tämä on ’Aishan (radija Allaahu ’anhaa) hadeethin mukainen 

joka sanoi: ”Profeetalla (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) oli 

tapana herätä janaaban tilassa (sukupuoliyhdynnän jälkeen 

vaimojensa kanssa) ja paastota ramadanin kuukautena.” (34)  

 

 

Kolmas: Kuukautiset ja tawaaf Ka’ban ympäri  

 

Haa’idin (naisen jolla on kuukautiset) on kiellettyä suorittaa 

tawaaf (pakollinen tai vapaaehtoinen) johtuen profeetan 

(sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) sanoista ’Aishalle kun hänellä oli 

kuukautisvuotonsa hajjin aikana: ”Tee kaikki mitä 

pyhiinvaeltajan tulee tehdä paitsi älä suorita tawaafia Ka’ban 

ympärillä ennen kuin olet puhdas (haidistasi).” (35)  

 

 

 

(34) 'Aisha (radiyallaahu  'anha) sanoi: “Aamunkoitto valkeni Allaahin 

lähettiläälle (salla Allaahu ’aleihi wa sallam) Ramadanin aikana janaaban 

tilassa ei seksuaalisen unen takia (mutta sukupuoliydynnän vuoksi) ja hän 

peseytyi ja noudatti paastoa.” Saheeh Muslim 2. volyymi s.539, 

tarkoituksen tulkinta. 

(35) kts alaviite nro 7.  
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Hänen ei ole kiellettyä suorittaa muita hajjin rituaaleja. Näin 

ollen jos joku nainen tekee tawaafin ollessaan puhdas ja 

hänellä on kuukautisvuotonsa heti tawaafin suorittamisen 

jälkeen tai Sa’eensa aikana, niin hän on vapautettu.  

 

Neljäs: Vapautus jäähyväis-tawaafista 

 

Jos joku nainen suorittaa hajjin ja umran rituaalit ja hänen 

kuukautisvuotonsa alkaa ennen kuin hän lähtee koti- 

(maahansa tai kaupunkiinsa) ja jos tämä jatkuu edelleen hänen 

todellisen lähtönsä hetkellä, voiko hän lähteä suorittamatta 

jäähyväis-tawaafia? Tämä on Ibn Abbaasin (radija Allaahu 

’anhumaa) kertoman hadeethin mukainen: ”Ihmisiä määrättiin 

suorittamaan Tawaaf-al-wada’ (jäähyväis) viimeisenä asiana 

ennen (Mekasta) lähtemistä paitsi menstruoivia naisia, jotka 

vapautettiin tästä.” (36)  

 

Tapaus: Menstruoivaa naista ei suositella tekemään duaata 

(rukouspyyntöä Allaahille) al-Masjid al-Haraamin (pyhän 

moskeijan) ovella, koska tämä ei ollut profeetan, sallAllaahu 

’aleihi wa sallam, käytäntö. Päinvastoin profeetta, sallAllaahu 

’aleihi wa sallam, määräsi Safiyaa, radija Allaahu ’anhaa, 

lähtemään sen jälkeen kun hänen kuukautisensa alkoivat 

Tawaaf al-Idaafah’n (pakollisen tawaafin) jälkeen. Jos kuitenkin 

naisen kuukautiset alkavat ennen tawaaf al-idaafan tai umran 

tawaafin suorittamista niin hänen pitää korvata nämä tawaafit 

sen jälkeen kun hänestä tulee puhdas.  

 

 

 

 

(36) Yksimielinen hadeeth: Saheeh al-Bukhaari (arabia-englanti) 2. volyymi 

2.469, hadeeth nro 810, tarkoituksen tulkinta  
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Viides: Kuukautiset ja moskeijassa oleminen 

 

Menstruoivan naisen on kiellettyä pysyä moskeijassa (jopa ‘iid- 

rukousalueella) johtuen Umm ‘Atiyyan (radija Allaahu ‘anhaa) 

hadeethista kun hän kuuli profeetan (sallAllaahu ‘aleihi wa 

sallam) sanovan: “Nuorten naimattomien neitsyiden ja kypsien 

tyttöjen, jotka pysyvät yleensä suojassa tai nuorten 

naimattomien neitsyiden, jotka pysyvät yleensä suojassa ja 

menstruoivien naisten pitäisi  tulla ulos ja osallistua uskollisten 

uskovaisten uskonnolliseen kokoontumiseen...” Hän 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) lopetti sanomalla: ”mutta 

menstruoivien naisten pitäisi pysyä poissa musallasta 

(rukouspaikasta).” (37)  

 

Kuudes: Kuukautiset ja laillinen sukupuoliyhdyntä 

 

Aviomiehen on kiellettyä olla sukupuoliyhdynnässä vaimonsa 

kanssa kun hänellä on kuukautiset ja vaimon ei ole sallittua 

tehdä sitä hänelle mahdolliseksi.  Allaah, subhaanahu wa 

t’aala, sanoo:  

 

"He kysyvät teiltä kuukautisvuodosta. Sano: se on adha 

(aviomiehelle vahingollista olla sukupuoliyhdynnässä vaimonsa 

kanssa kun hänellä on kuukautisvuotonsa), näin ollen pysykää 

poissa naisten luota kuukautisvuodon aikana älkääkä menkö 

heihin kunnes heidät on puhdistettu (kuukautisista ja he ovat 

kylpeneet).” (koraani 2:222, tarkoituksen tulkinta)  

 

 

 

 

 

(37) sama kuin alaviitteet nro 22 ja 23. 
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Kuukautiset tässä viittaavaat kuukautisvuodon aikaan ja naisen 

sukupuolielimet ovat se kielletty alue. Profeetta (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) sanoi: ”Tehkää mitä tahansa paitsi 

sukupuoliydyntä” (38)  

 

Kaikilla muslimeilla oli ijmaa joka kieltää sukupuoliydynnän 

menstruoivan naisen kanssa. Kenelläkään, joka uskoo Allaahiin 

ja tuomiopäivään ei ole lupaa harjoittaa tätä asiaa. Kuka 

tahansa niin tekee on ollut tottelematon Allaahille ja Hänen 

lähettiläälleen ja seurannut muuta polkua kuin uskovaisten 

polkua. (39) Imaam ash-Shaafi’een on kerrottu sanoneen: 

”Kuka tahansa tekee tällaisen teon on tehnyt suuren synnin.” 

Muut saman koulukunnan oppineet ovat sanoneet: ”Kuka 

tahansa pitää sallittuna sukupuoliyhdynnässä olemista 

menstruoivan naisen kanssa niin päätös kufrista (uskon 

hylkäämisestä) pitäisi tehdä.”  

 

Menstruoivaa naista on sallittu (ja ylistykset kuuluvat 

Allaahille) suudella, halata ja hyväillä muualta kuin 

sukupuolielimistä jotta voidaan rikkoa seksuaalisen himon 

vahvuus. On kuitenkin tärkeätä, että aviomies ei lähesty 

polvien ja navan välistä aluetta laittamatta peitelakanaa kuten 

’Aishah (radija Allaahu ’anhaa) selitti: ”Hänellä (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) oli tapana pyytää minua laittamaan ’izaar 

(vyötärön alapuolella pidettävä vaatekappale) ja hyväillä 

minua (kuukautisteni aikana).” (40)  

 

(38) Saheeh Muslim (englanniksi) V 1. s.175, Hadeeth nro 592, tarkoituksen 

tulkinta. 

(39) Allaah (subhaanahu wa t’aala) varoittaa sanomalla: “Ja kuka tahansa 

on ristiriidassa lähettilään (Muhammadin (sallaAllaahu ‘aleihi wa sallam) 

kanssa ja vastustaa häntä sen jälkeen kun hänelle on näytetty selvästi oikea 

tie ja seuraa muuta kuin uskovaisten polkua, pidämme hänet 

valitsemallaan tiellä ja poltamme hänet helvetissä. Mikä paha määränpää 

(se onkaan).” (koraani 4:115, tarkoituksen tulkinta)  

(40) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti): V. 1, s.180, Hadeeth nro 298, 

tarkoituksen tulkinta. 
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Seitsemäs: Kuukautiset ja avioero 

 

Vaimosta eroaminen on kiellettyä hänen kuukautistensa 

aikana. Allaah subhaanahu wa t’aala sanoo:  

 

"Kun eroatte naisista, erotkaa heistä heidän iddansa aikana 

(määriteltyinä aikoina)” (koraani 65:1, tarkoituksen tulkinta), 

tarkoittaen, että eron hetkenä heidän tulisi olla tilassa joka 

mahdollistaa heidän tulevan iddansa päättelyn. 

 

Ehdot  ovat sellaisia, että naisen pitää joko olla puhdas 

(kuukautisista ja ennen yhtääkään sukupuoliyhdyntää) tai hän 

on raskaana (ja hänen säädetty aikansa on heti kun hän 

synnyttää lastinsa). Jos esimerkiksi hänestä otetaan ero hänen 

kuukautistensa aikana, niin hänen kuukautisiaan ei lasketa 

osaksi hänen säädetystä iddastaan (kts alaviite nro 19). Jos 

hänestä otetaan ero kun hän on puhtaassa tilassa ja 

sukupuoliyhdynnän jälkeen aviomiehensä kanssa, niin hän ei 

ole varma iddastaan. Johtuen epävarmuudesta koskien hänen 

iddaansa aviomiehen ei ole sallittua ottaa eroa vaimostaan 

kunnes hänen tilansa (puhdas tai raskaana) tulee selväksi.  

 

Profeetan (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) on myös vahvistettu 

suuttuneen kun hän kuuli Ibn Umarin, radija Allaahu ‘anhu, 

ottaneen eron vaimostaan hänen kuukautistensa aikana. Hän 

pyysi Umar Ibn Al-Khattaabia (radija Allaahu ’anhu) 

määräämään poikaansa ”kääntämään hänet takaisin”  (kts 

alaviite nro 19). Näin ollen jos henkilö eroaa vaimostaan kun 

hänellä on kuukautiset niin hän on tehnyt syntiä ja hänen pitää 

vilpittömästi katua Allaahille, mitätöidä päätöksensä, antaa 

hänen olla kunnes hän on puhdas, odottaa hänen seuraavia 

kuukautisiaan ja sitten kun hän on taas puhdas, hänellä on 

valinnanvara pitääkö hän hänet tai eroaako hän hänestä 

ennen kuin hän on hänen kanssaan sukupuoliyhdynnässä. 
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On olemassa kolme ehtoa jotka sallivat avioeron kuukautisten 

aikana. Nämä ovat: 

 

ENSIMMÄINEN: Ero tehdään juuri ennen hänen kanssaan 

eristäytymistä seksuaalisesti tai ennen kuin he todellakin ovat 

sukupuoliyhdynnässä keskenään koska näissä olosuhteissa 

hänellä ei ole mitään vahvistunutta ’iddaa ja hänen eronsa ei 

ole ristiriidassa Allaahin (subhaanahu wa t’aala) lausunnon 

kanssa:  

”Erotkaa heistä heidän iddansa aikana (määrättynä aikana)” 

(koraani 65:1, tarkoituksen tulkinta)  

 

TOINEN: Jos kuukautiset tulevat raskauden aikana, koska 

kuten aiemmin selitettiin hänen iddansa ei liity hänen 

kuukautisiinsa vaan hänen raskauteensa.  

 

KOLMAS: Jos ero tehdään jonkun asian palautusta varten (al-

khul). Esimerkiksi jos aviomiehen ja hänen vaimonsa välillä on 

jatkuvaa voimakasta riitaa ja kaltoinkohtelua niin aviomies voi 

hyväksyä jotain vaimonsa eron vastineeksi. Todiste on Ibn 

Abbaasin (radija Allaahu ’anhuma) hadeethissa, jossa Thabit 

Bin Qais bin Shamassin vaimo tuli profeetan (sallAllaahu ’aleihi 

wa sallam) luokse ja sanoi: ”Oi Allaahin lähettiläs! En syytä 

Thabitia hänen luonteensa tai uskontonsa puutteista mutta 

koska olen muslimi en halua käyttäytyä epäislamilaisella 

tavalla (jos pysyn hänen kanssaan)”. Silloin profeetta 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sanoi hänelle: ”Palautatko 

puutarhan jonka aviomiehesi antoi sinulle (mahriksi (41))?” 

Hän sanoi: ”Kyllä.” Sitten profeetta (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) sanoi Thabitille: ”Thabit, hyväksy puutarhasi ja eroa 

hänestä heti.” (42) 

 

(41) Mahr: myötäjäiset, morsiusraha. 

(42) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti), 7.volyymi, s.150, Hadeeth nro 

197, tarkoituksen tulkinta. 
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Profeetta (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) ei kysynyt häneltä 

oliko hänellä kuukautiset tai ei. Näissä todellisen tarpeen 

olosuhteissa vaimo voi pyytää avioeroaan huolimatta 

kuukautisistaan. ”Vaimosta eroaminen kuukautisten aikana voi 

vahingoittaa naista koska se pidentää hänen iddaansa. 

Toisaalta kaltoinkohtelusta ja vahvoista riidoista johtuva 

vahinko on paljon suurempi kuin vahinko mikä tulee iddan 

pidentymisestä ja näin ollen tärkeämpi poistaa eroa 

vaatimalla. Tämän vuoksi profeetta (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) ei kysynyt Thabit bin Qaisin (43) vaimon kuukautisista.” 

 

Tapaus: Avioliittosopimuksen vahvistaminen menstruoivan 

naisen kanssa on sallittua koska ei ole mitään todistetta joka 

osoittaa päinvastaista. Kuitenkin aviomiestä pitäisi varoittaa 

siitä, että jos hän ei kykene pidättämään seksuaalista haluaan 

niin hänen ei tulisi olla eristyksessä vaimonsa kanssa kunnes 

tämä on puhdas kuukautisistaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(43) Mainittu Al-Mughneessa, 7.volyymi Ta-Meem, s.52. 
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Kahdeksas: Kuukautiset ja avioeron ‘idda 

 

Jos aviomies ottaa vaimostaan eron ensimmäisen 

sukupuoliyhdynnän jälkeen hänen kanssaan tai sen jälkeen 

kun hän on ollut hänen kanssaan yksin, niin hänellä tulisi olla 

kolmen täyden kuukautiskierron idda (jos hän on menstruoiva 

nainen eikä raskaana oleva nainen). Tämä sopii Allaahin 

lausuntoon:  

 

“Ja eronneet naiset odottavat (mitä tulee heidän 

avioliittoonsa) kolmen kuukautiskierron ajan” (koraani 2:228, 

tarkoituksen tulkinta). Jos hän on raskaana niin hänen iddansa 

on ohi kun hän synnyttää (olkoon kyseessä lyhyt tai pitkä 

raskaus) koska Allaah (subhaanahu wa t’aala) sanoo:  

  

“Ja niiden idda (säädetty aika) jotka ovat raskaana (olkoon he 

eronneita tai heidän aviomiehensä kuolleita) on siihen asti 

kunnes he synnyttävät (lastinsa)” (koraani 65:4, tarkoituksen 

tulkinta) 

  

Jos hänellä ei ole (kuukautis-) kiertoa kuten epäkypsillä, tai jos 

hän on ylittänyt kuukautiskierron iän tai hänelle on tehty 

munasarjojen kirurginen poisto jne, niin hänen ‘iddansa on 

kolme kuukautta Allaahin (subhaanahu wa t’aala) lausunnon 

takia:  

 

 “Ja ne naisistanne jotka ovat ylittäneet kuukautiskierron iän, 

heidän iddansa (säädetty aikansa), jos epäilette (heidän 

kuukautisiaan) on kolme kuukautta ja niille joille ei ole 

ollenkaan kiertoa (eli he ovat edelleen epäkypsiä), heidän 

iddansa (säädetty aikansa) on samoin kolme kuukautta” 

(koraani 65:4, tarkoituksen tulkinta) [paitsi kuoleman 

tapauksessa (kts koraani 2:234)]. 
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Tapaus: Jos nainen on yksi niistä joilla on kuukautiskierto, 

mutta johtuen tunnetusta syystä (sairaudesta tai imetyksestä) 

hänen kuukautisensa loppuvat. Hänen tulisi pysyä iddassaan 

(vaikka siitä voi tulla pitempi) kunnes hänen kuukautisensa 

palaavat jonka avulla hän ottaa sen huomioon iddansa 

laskemisessa. Jos syy on loppunut mutta hän ei saanut 

kuukautisiaan takaisin niin hänen iddastaan tulee yksi täysi 

vuosi alkaen siitä ajasta kun syy loppui. Tämä on oikea 

mielipide, joka sopii islamilaisten juridisten lakien perusteisiin. 

Hänen tapauksensa vastaa niiden naisten tapausta joiden 

kuukautiset loppuivat tietämättömistä syistä. Hänen täysi 

iddansa on yksi vuosi: 9 kuukautta (jotta mahdollinen raskaus 

mahtuu mukaan) plus kolme kuukautta hänen alkuperäistä 

kuukautiskiertoaan varten.   

 

Tapaus: Jos avioero tulee avioliittosopimuksen solmimisen 

jälkeen mutta ennen eristäytymistä ja sukupuoliyhteyttä niin 

silloin ei ole mitään iddaa. Allaah subhaanahu wa t’aala sanoo:  

 

“Te jotka uskotte! Kun naitte uskovaisia naisia ja sitten eroatte 

heistä ennen kuin olette heidän kanssaan sukupuoliydynnässä, 

teidän ei tarvitse laskea mitään iddaa [avioeron säädettyä 

aikaa] heidän suhteensa. Joten antakaa heille lahja ja 

päästäkää heidän vapaaksi komealla tavalla.” (koraani 33:49, 

tarkoituksen tulkinta)  
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Yhdeksäs: Vapaa kohtu 

 

Raskaudesta vapaa kohtu on yhteydessä naisen 

kuukautisten tilaan ja näin ollen tiettyjen islamilaisten 

lakien soveltamiseen. Esimerkiksi jos jokin henkilö, joka 

on sukua naimisissa olevaan naiseen, kuolee ja hänellä 

on erityinen perintö. Se onko nainen raskaana tai ei 

määrittää perinnön jakamisen tilan. Hänen 

aviomiehensä ei pitäisi olla hänen kanssaan 

sukupuoliyhdynnässä kunnes a) hän menstruoi, joka 

osoittaa, että hänen kohtunsa on vapaa ja näin ollen 

mikään perintö ei päde; b) hänen raskautensa perityn 

henkilön kuoleman hetkellä on selvästi osoitettu. Tässä 

tapauksessa perinnön jakamisen pitää ottaa huomioon 

vastasyntynyt.  
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Kymmenes: Ghuslin tekemisen velvollisuus  

 

Menstruoivan naisen on pakollista kylpeä 

kuukautistensa lopussa. Tämä on profeetan (sallAllaahu 

‘aleihi wa sallam) lausunnon mukaista Fatimalle (Abi 

Hubaishin tyttärelle): ”Luovu rukouksesta kun 

kuukautisesi alkavat ja kun ne loppuvat, pese veri pois 

kehostasi (ottamalla täyden kylvyn) ja ala rukoilemaan.” 

(44) Vähin mitä pitää tehdä on pestä koko keho pään 

päänahka mukaan lukien. Paras tapa kylpeä on 

profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) kuvaama tapa 

kun Asma, Shaklin tytär, kysyi Ghuslista. Hän (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) sanoi:  

 

”Jokaisen teistä pitäisi käyttää vettä (johon on 

sekoitettu) lootuspuun lehtiä ja pestä itsensä hyvin ja 

sitten kaataa vettä päänsä päälle ja hieroa sitä 

voimakkaasti kunnes se ulottuu hiusten juuriin. Sitten 

hänen tulisi kaataa vettä sen päälle. Sen jälkeen hänen 

tulisi ottaa myskiin sekoitettu pumpulikangaspala ja 

pestä itsensä sen avulla. Tämän jälkeen hän (Allaahin 

lähettiläs) huomautti: Ylistys Allaahille, hänen tulisi 

pestä itsensä. ’Aisha sanoi (hiljaisella äänellä), että 

hänen tulisi sivellä sitä veritahraan.” (45) 

 

 

 

 

 

(44) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti), V.1, s. 196. Hadeeth nro 

327, tarkoituksen tulkinta 

(45) Saheeh Muslim (englanti), V.1, s.188, Hadeeth nro 649, 

tarkoituksen tulkinta. 
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Menstruoivan naisen ei ole pakollista avata hiuksiaan 

kun hän on valmis tekemään ghuslin paitsi jos hänen 

hiuksensa on niin tiiviisti letitetyt, että se estää vettä 

ulottumasta hiusten alle. Umm Salamah (radija Allaahu 

’anha) kysyi profeetalta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam): 

”Olen nainen joka on letittänyt hiukseni tiivisti pääni 

päälle, pitäisikö minun avata ne kylvyn ottamista varten, 

johtuen sukupuoliyhdynnästä (tai haidista kuten 

yhdessä kertomuksessa)? Hän (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) sanoi: ja sitten kaada vettä päällesi ja tulet 

puhtaaksi.” (46) 

 

Tapaus: Jos menstruoivasta naisesta tulee puhdas kun 

tulee jonkun rukouksen määrätty aika niin hänen tulisi 

kylpeä heti jotta hän voi suorittaa rukouksensa ajallaan. 

Jos hän on matkalla eikä vettä ole saatavilla tai hän voisi 

vahingoittua (johtuen joistain syystä: sairaudesta tai 

muuten) saatavilla olevan veden käytöstä johtuen, niin 

hän voi suorittaa tayammumin (47) kunnes ne syyt jotka 

estävät häntä käyttämästä vettä ovat poistuneet. Sitten 

hänen tulisi kylpeä.  

 

Tapaus: On joitain naisia jotka tulevat puhtaaksi 

rukouksen määrättynä aikana mutta he viivyttävät 

kylpemistä väittäen, että he eivät pysty lopettamaan 

itsensä puhdistamista rukouksen määrätyn ajan aikana! 

Tämä on pelkkä tekosyy koska hän voi suorittaa ghuslin 

pakolliset teot jotka tekevät hänestä puhtaan ja silti 

suorittaa rukouksen ajallaan. Hän voi ottaa kunnon 

kylvyn heti kun hän on vapaa.  

 

 (46) Saheeh Muslim (englanti), V.1, s.187, Hadeeth nro 643, 

tarkoituksen tulkinta. 

(47) Tayammum: laittaa tai lyödä kädet kevyesti puhtaaseen 

multaan ja sitten sivellä kummankin käden kämmenellä toisen 

käden toista puolta, puhaltaa pöly pois ja sitten sivellä niillä 

kasvoja. Tämä suoritetaan silloin kun vettä ei ole saatavilla tai sen 

käyttö on vahingollista.  
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Viides luku : ISTIHAADA 
 

ISTIHAADA on naisen emättimestä tulevaa vuotoa siten, että 

se ei lopu tai se voi loppua mutta vain vähäksi aikaa (yhden tai 

kahden päivän ajaksi kuukaudessa).  

  

1) Vuoto joka ei lopu: ‘Aisha (radija Allaahu ‘anha) kertoi, että: 

“Fatimah bint Abi Hubaish sanoi profeetalle (sallAllaahu ‘aleihi 

wa sallam): “En tule puhtaaksi (eli vuoto ei lopu) ja toisessa 

kertomuksessa “Minulla on jatkuvaa vuotoa (kuukautisten 

välissä) eikä minusta tule puhdasta.” (48) 

 

2) Vuoto joka loppuu vähäksi aikaa: Humnah bint Jahsh tuli 

profeetan (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) luokse ja sanoi: 

“Kuukautiseni olivat runsaat määrässä ja vaikeat.”(49) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(48) Ahmadin, Abu Dawudin ja at-Tirmidhin vertoma jotka sanoivat sen 

olevan saheeh (oikea hadeeth). Imaam Ahmadin kerrotaan pitäneen tätä 

hadeethia saheeh’na ja Imaam al-Bukharin sanoneen sen olevan hyvä 

hadeeth.  

(49) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V.1, s.194, Hadeeth nro 322 

(tarkoituksen tulkinta) 
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Istihaadan eri tilat 

 

YKSI: Naisella on tunnettu normaali kuukautiskierto ennen 

istihaadaa. Nainen tässä vapauksessa viittaa aiemmin 

tuntemaansa kuukautiskiertoon ja tämän aikana hän 

noudattaa kaikkia sääntöjä mitä tulee salaah’n, paastoamiseen 

jne. Muina päivinä kuin tänä viiteaikana vuotoa pidetään 

istihaadana jolloin siihen liittyvät säännöt pätevät.  

 

Esim: Naisella oli normaali vuoto kuuden päivän ajan joka 

kuukauden alussa. Sitten hän rupesi saamaan pitempää 

vuotoa. Tämän naisen haid -vuodon pitäisi olla ”joka kuun 

ensimmäiset kuusi päivää.”  

 

Sitä seuraava kohdun lisävuoto on hänen istihaadaansa. Tämä 

on ’Aishan (radija Allaahu ’anha) hadeethin mukaista joka 

kertoi, että: ”Fatimah bint Abi Hubaish kysyi profeetalta 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam): ”Minulla on jatkuvaa vuotoa 

(kuukautisten välillä) enkä tule puhtaaksi. Pitäisikö minun 

luopua rukouksista? Hän (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) vastasi: 

Ei, tämä on verisuonesta. Luovu rukouksista vain niiden 

päivien aikoina jolloin sinulla yleensä on kuukautiset ja sitten 

ota kylpy ja tee rukouksesi.”(49) Ja Saheeh Muslimissa 

profeetta (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi Umm Habeebah 

bint Jahshille, jolla oli pidentynyt vuoto ”pidättäydy 

(rukouksesta) kuukautisvuotosi aikana, sitten peseydy ja 

rukoile” (50). Tämän jälkeen hänen tuli rukoilla eikä kiinnittää 

huomiota vuotoon. 

 

 

 

 

 

 (50) Saheeh Muslim (englanti), V. 1, s.189, Hadeeth nro 654 (tarkoituksen 

tulkinta) 
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KAKSI: Naisella ei tiedetä olevan normaalia kuukautisvuotoa 

ennen istihaadaa. Jotta voidaan erottaa hänen normaali 

kuukautisten ja hänen istihaada -vuodon välillä, hänen tulisi 

tarkastella joitain näiden kahden vuodon ominaisuuksia. Haid-

vuoton ominaisuuksia voi olla sen paksuus, tummuus tai tietty 

erilainen tuoksu.  

 

Esimerkki: Nainen näkee jatkuvaa verivuotoa mutta hän näkee 

sen olevan tummaa ensimmäisten 10 päivän ajan ja punaista 

loppukuun. Tai se näyttää paksulta ensimmäisten 10 päivän 

aikana ja pehmeältä loppukuun tai ensimmäisinä 10 päivänä 

sillä on haid-veren ominainen tuoksu ja loppukuun ajan siitä 

tulee hajutonta. Joten hänen haid-vuotonsa on tummaa 

verivuotoa ensimmäisessä esimerkissä, paksua verta toisessa 

ja erilaisen hajuista kolmannessa. Sen jälkeen tulevaa verta 

kutsutaan istihaadaksi. Profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) kerrotaan sanoneen Fatimah bint Abi Jahshille:  

“Kun kuukautisveri tulee, se on mustaa ja on tunnistettavissa, 

joten kun se tulee, pidättäydy rukouksesta mutta kun eri 

tyyppinen veri tulee, suorita pesu ja rukoile koska se (johtuu) 

vain suonesta.”(51) 

 

KOLME: Naisella ei ole tunnettua haid-vuotoa ja hänellä ei ole 

yllä mainittuja erityisiä ominaisuuksia. Verivuoto on jatkuvaa ja 

sillä on samat ominaisuudet tai se vuotaa epänormaalisti joka 

tekee vaikeaksi erottaa haid-vuodon  istihaada-vuodosta. 

Tässä tapauksessa naisten joilla on tämä pidennetty ja 

epäselvä vuoto tulisi pitää haid-vuotoaan naisten yleensä 

kohtaamana vuotona: 6-7 päivää haid-vuotoa kuussa, joka 

alkaa siitä hetkestä kun hän näkee verivuotoa. Muuna kuin 

tänä aikana verenvuotoa  tulisi pitää istihaadana.  

 

(51) Abu Dawudin ja An-Nasaa’een kertoma, Ibn Hibban ja al-Hakim 

sanoivat sen olevan saheeh. Tämä tekijä sanoi: ”Vaikka tämän hadeethin 

kertojien ketjun ja sen tulkinnan suhteen on kriittisiä näkemyksiä niin se on 

ollut hyödyllinen lähde joillekin muslimioppineille ja se on parempi lähde 

kuin jos viitataan useimpien naisten kohtaamaan kuukautisvuodon aikaan 

(6-7 päivää).”  
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Esimerkki: Nainen näkee vertansa ensimmäistä kertaa 

kuukauden viidentenä päivänä ja se jatkaa vuotamista mutta 

hän ei pysty erottamaan mitään eroa veren värissä, hajussa tai 

paksuudessa. Hänen haid-vuotonsa tulisi olla kuusi tai 

seitsemän päivää alkaen jokaisen kuukauden viidennestä 

päivästä. Tämä johtuu Hamnah bint Jahshin (radija Allaahu 

’anhaa) hadeethista. Hän sanoi: ” Allaahin lähettiläs, olen 

nainen jolla on runsaat kuukautiset ja se on niin ankaraa, joten 

mitä ajattelet siitä? Se on estänyt minua rukoilemasta ja 

paastoamasta.” Hän sanoi: ”Suosittelen, että käytät pumpulia, 

laitat sitä alapäähäsi, koska se imee veren. Hän vastasi: ”Se on 

liian runsasta sitä varten...” Tässä hadeethissa profeetta 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sanoi: ”Tämä on paholaisen 

veto, joten tarkastele kuukautisiasi kuuden tai seitsemän 

päivän ajan, Allaah yksin tietää kuinka kauan sen pitäisi olla, 

sitten peseydy ja kun näet että olet puhdistettu ja melko 

puhdas, rukoile 23 tai 24 päivän ja yön ajan ja paastoa, koska 

se on sinulle riittävää.” (52) 

 

Profeetan (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) lausunto: “kuuden tai 

seitsemän päivän ajan” ei tarkoita, että Hamnah bint Jahshille 

annettiin valinnanvaraa mutta vain, että hän tarkkailisi ja 

löytäisi ketkä (muista naisista) ovat hänen lähellään iässä, 

kehon rakenteessa, lasten lukumäärässä jne, että sellaisella 

naisella joka eniten muistuttaa häntä on kuuden päivän haid-

vuoto, niin hänen tulisi pitää tätä kuukautisvuotoa 

viitekehyksenään. Sama olisi totta jos haid-vuoto olisi 

seitsemän päivän pituinen.  

 

 

 

 

 

 

(52) sama kuin nro 51. 
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Se mikä muistuttaa mustahaadaa 

 

On mahdollista, että jokin (esim leikkaus) voi aiheuttaa 

vaginasta tulevan vuodon. Tässä tapauksessa on kaksi tyyppiä:  

 

(1) Hänellä ei voi olla kuukautisia leikkauksen esim. kohdun 

poiston tai sitten sen tukoksen jälkeen. Tässä tapauksessa 

istihaadan säännöt eivät päde. Jos nainen näkee verta niin 

kellertävän eritteen (kts yllä) säännöt pätevät. Näin ollen 

hänen ei tulisi pidättäytyä rukousten suorittamisesta tai 

paastoamisesta. Aviomiehen ei ole kiellettyä olla hänen 

kanssaan sukupuoliyhteydessä ja hänen ei ole pakko ottaa 

kylpyä. Mutta hänen tulee kuitenkin peseytyä  ja tehdä pesu 

kun pakollisten rukousten aika tulee ja kun hän aikoo rukoilla 

vapaaehtoisia rukouksia.  

 

(2) Ei ole varmaa, että hänen kuukautisensa loppuvat 

leikkauksen jälkeen. On mahdollista, että hänen 

kuukautiskiertonsa jatkuu. Tässä tapauksessa mustahaadaa 

(nainen jolla on istihaadaa) koskevat säädökset soveltuvat 

myös tähän tilaan johtuen profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) lausunnosta Fatimah bint Abi Hubaishille:”Se tulee 

verisuonesta, joten kun todelliset kuukautiset alkavat niin 

hylkää rukouksesi ja kun ne (kuukautiset) ovat loppuneet, pese 

veri kehostasi (ota kunnon kylpy) ja suorita rukouksesi.” (53) 

Profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) lausunto: ”kun 

todelliset kuukautiset alkavat” osoittaa, että mustahaada-

naisen säännöt soveltuvat naiseen, jolla voi mahdollisesti olla 

kuukautiset (alulla ja lopulla). Kuitenkin sellaisen naisen veri, 

jolla ei voi olla kuukautisia, on suoniverta.  

 

 

(53) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti), V.1, s.183, Hadeeth nro 303, 

tarkoituksen tulkinta. 
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Mustahaadaa koskevat säännöt 

 

Aikaisemmin selitettiin, että kun verta pidetään 

kuukautisverenä (haidina) tai istihaada-verenä niin 

kuukautisiin ja istihaadaan soveltuvat säännöt riippuvat 

vuotavan veren tyypistä. Keskustelimme aiemmin kuukautisia 

koskevista säännöistä. Istihaadaa koskevat säännöt ovat 

samanlaisia kuin ne joita sovelletaan puhtaaseen naiseen 

paitsi seuraavissa tapauksissa:  

 

1) Mustahaadan on pakollista suorittaa pesu jokaista rukousta 

varten johtuen profeetan (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) 

määräyksestä Fatimah bint Abi Hubaishille: “Sitten tee pesu 

jokaista salat’a varten”, (54) tarkoittaen, että hänen tulisi 

tehdä pesu vasta kun salat’n määrätty aika alkaa eikä sitä 

ennen.  

 

2) Ennen pesua hänen tulisi pestä veritahrat ja peittää 

alapäänsä pumpulitupolla jotta se imee veren. Profeetta 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sanoi Humnah bint Jahshille: 

”Suosittelen sinua käyttämään pumpulia koske se imee verta.” 

Hän sanoi: ”se on liian runsasta sitä varten”. Hän (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) sanoi: ”ota sitten rätti.” Hän vastasi: “se on 

liian runsasta sitä varten.” Hän sanoi: “sitten talaj-jami” eli 

laittaa vyötärön ympärille jotain, joka pitää pumpulitukon 

tiukasti kiinni hänen alapäässään. Minkään ulos tulevan ei  

pitäisi sitten vahingoittaa häntä koska profeetta (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) sanoi Fatimah bint Hubaishille: “Pidättäydy 

rukouksesta normaalikuukautispäiviesi aikana sitten kylve ja 

tee pesu jokaista rukousta varten  ja sitten rukoile ”vaikka 

verta tippuisi matolle!” (Imam Ahmadin ja Ibn Majah’n 

raportoima, tarkoituksen tulkinta)  

 

 

(54) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V.1, s. 149, Hadeeth nro 228, 

tarkoituksen tulkinta. 
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(3) Sukupuoliyhdyntä: Oppineet olivat eri mieltä sen 

sallittavuudesta. Oikea näkemys on, että se on sallittua koska 

monilla naisilla (10 tai enemmän) oli istihaadansa profeetan 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) aikana. Allaah ja Hänen 

lähettiläänsä eivät estäneet aviopuolisoita olemasta 

sukupuoliyhdynnässä. Itse asiassa, Allaahin  lausunto:  

 

 "Pysykää poissa naisista kuukautisten aikana (koraani 2:222, 

tarkoituksen tulkinta) on sen todiste, että 

sukupuoliyhdynnästä naisten kanssa pitää pysyä poissa vain 

kuukautisten aikana. Ja koska rukousten suorittaminen on 

sallittua istihaadan tilassa niin sukupuoliyhdynnässä olemisen 

ei pitäisi olla vaikeata. Sukupuoliyhdynnän estäminen 

perustuen qijaasiin (analogiaan) haidin tilan kanssa on väärin, 

koska nämä kaksi tilannetta eivät ole samanlaisia. Sääntöjen 

päätteleminen qijaasilla ei päde silloin kun on olemassa 

vaihtelua.  
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Kuudes luku: Nifaas ja sen säännöt  
 

Nifaas on vuoto joka johtuu raskaana olevan naisen 

synnytyksestä.Se voi tulla synnytyksen kanssa, synnytyksen 

jälkeen tai sitä ennen (kaksi tai kolme päivää ennen 

supistusten kanssa). Sheikh al-Islam ibn Taymeeyah sanoi: 

”Veri joka näkyy kun naisen supistukset alkavat on nifaasia 

eikä se ole rajoitettu kahteen tai kolmeen päivään. Näitä 

supistuksia seuraa synnytys tai muuten vapautunut veri ei ole 

nifaasia.”  

 

Oppineet ovat olleet eri mieltä siitä onko sen kestolla rajaa. 

Shaykh ul-Islam ibn Taymeeyah sanoi: ”Nifaasin kestolla ei ole 

mitään rajaa sen lyhyemmästä tai pidemmästä ajanjaksosta. 

Olettaen, että nainen näkee verenvuodon yli 40, 60 tai 70 

päivän ajan ja sitten verenvuoto loppuu. Tämän tyyyppinen 

vuoto on nifaasia. Jos oletetaan kuitenkin, että vuoto jatkuu, 

silloin asetetaan 40 päivän pituinen raja koska tämä aika on 

yleinen suurimmalle osalle naisista”.  

 

Tekijä sanoi: ”yllä olevaan perustuen, jos naisen vuoto jatkuu 

yli 40 päivää ja jos on merkkejä jotka osoittavat, että se on 

lähellä loppumista (perustuen aiempiin raskauksiin tai 

joihinkin muihin tekijöihin) niin hänen tulisi odottaa kunnes 

verenvuoto loppuu. Jos nainen ei kohtaa mitään näistä 

merkeistä niin hän puhdistaa itsensä (kylpee) kun 40 päivää on 

kulunut pitäen sitä useimpien naisten viiteaikana. Toisaalta jos 

40 päivän kuluttua hän saa normaalikuukautisensa niin hänen 

tulisi odottaa kunnes ne ovat ohi. Jos veri jatkuu hänen 

säännöllisten kuukautistensa loppumisen jälkeen niin hän on 

mustahaada ja hänen tulisi soveltaa istihaadan sääntöjä.” 

 

Jos nifaas-vuoto loppuu ennen 40 päivän viite-ajanjaksoa ja 

hänestä tulee puhdas niin hänen tulisi ottaa kylpy, rukoilla, 

paastota ja hän voi olla miehensä kanssa 

sukupuoliyhdynnässä. Verenvuodon loppuminen lyhyemmäksi 
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ajaksi kuin päiväksi ei tee hänestä puhdasta (kuten al-

Mughneessa on mainittu).  

 

Nifaasia ei ole vahvistettu paitsi jos nainen synnyttää 

selväpiirteisen ihmisen. Jos hän synnyttää pienen ruumiin 

mutta siinä ei selvästi näy ihmisen kehittyneitä piirteitä niin 

siihen liittyvä vuoto ei ole nifaasia ja sitä pidetään irq-verenä 

(verisuoesta tulevana verenä). Vähin aika jolloin inhimillinen 

muoto pystyy kehittymään on 80 päivää alkaen 

hedelmöityspäivästä ja useimmiten se on 90 päivää. Aj-Majd 

Ibn Taymeeyah (55) sanoi: ”Jos hän näkee verta supistusten 

kanssa ennen 80/90 päivää niin hänen ei pitäisi huomioida sitä 

mitenkään (eli hän jatkaa rukoilemista ja paastoamista). Mutta 

jos hän näkee verta tämän ajanjakson jälkeen niin hänen tulisi 

pidättäytyä rukoilemisesta ja paastoamisesta. Sitten jos tulee 

selväksi, että synnytetty lasti ei ollut vielä kehittynyt (vastoin 

hänen aiempaa käsitystään, että veri tuli kehittymisen 

ajanjakson jälkeen), niin hänen tulisi korjata menetetyt 

rukouksensa ja paastonsa. Jos taas kehityksen taso ei ole 

selkeä niin hän seuraa edelleen ilmeistä käsitystään eikä hänen 

tarvitse korvata rukouksiaan ja paastoaan.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

(55) Al-Majd Ibn Taymeeyah: On kuuluisa Ibn Taymeeyan isoisä. Hän myös 

oli hyvin kunnioitettu oppinut.  
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Nifaasin lait ovat samat kuin kuukautisia säätelevät lait, paitsi 

seuraavissa tapauksissa:  

 

(1) Idda ei liity nifaasiin mutta pikemminkin avioeron 

sääntöihin. Esimerkiksi jos talaq (avioero) julistettiin ennen 

synnytystä niin idda loppuu synnytykseen ja se ei liity nifaas-

ajanjaksoon. Jos talaq julistettiin synnytyksen jälkeen niin hän 

odottaa kuukautistensa paluuta ja sen mukaan hän laskee 

iddansa kuten aiemmin selitettiin.  

 

(2)  Eelaan aika. Eelaa on silloin kun aviomies vannoo valan, 

että hän ei ole sukupuoliyhdynnässä vaimonsa kanssa 

toistaiseksi (tai enemmän kuin 4 kuukautta). Jos hänen 

vaimonsa pyytää sukupuoliyhdyntää niin silloin määrätään 

neljän kuukauden ajanjakso alkaen siitä päivästä jolloin hän 

vannoi valansa. Jos tämä ajanjakso päätty niin 

(muslimituomari) määrää häntä suorittamaan 

sukupuoliyhdynnän vaimonsa kanssa tai hänen vaimonsa 

vaatima ero tulee voimaan. Nifaasia ei lasketa eelaa –aikaa 

vastaan. Eelaa-aikaan lisätään ajanjakso joka on yhtä pitkä kuin 

mitä vaimo tarvitsee taharaa varten nifaasista. Tämä on 

päinvastoin kuin kuukautisissa (haid) jolloin sen aika lasketaan 

eelaa-aikaa vastaan.  

 

(3) Murrosikä: On selvää, että nifaas liittyy raskauteen. Nainen 

ei voi tulla raskaaksi ennen kuin hänellä on omat seksuaaliset 

eritteensä. Haid (eikä nifaas) osoittaa murrosiän saavutetuksi.  
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(4) Mitä jos nifaas-verenvuoto loppuu ennen 40 päivän 

ajanjaksoa ja sitten jatkuu uudelleen 40. päivänä? Toisin kuin 

haid-veren suhteen (56) tämän jatkumisen tilaa pidetään 

“epäilyttävänä” Hanabilah- oppineiden tunnettujen 

lausuntojen mukaan. Hänen pitää heidän mukaansa paastota 

ja rukoilla ajallaan. Kaikki mikä on haa’idille kiellettyä on 

hänelle kiellettyä, paitsi pakolliset teot. Hänen pitää korvata 

kaikki se minkä haa’idin pitää korvata. Tämä tekijä on 

kuitenkin sitä mieltä, että: ”Jos veri jatkuu sellaisena 

ajanjaksona joka voi olla nifaas-aikaa niin hänen verensä on 

nifaas-verta. Jos ei niin se on haid-verta paitsi jos sen vuoto 

jatkuu ja sitten se on istihaada-verta”. Tämä näkemys on 

lähellä Al-Mughneessa kerrottua (1.volyymi, s.349) jossa 

mainittiin, että Imaam Maalik sanoi: ”Jos hän näkee verta kaksi 

tai kolme päivää sen vuodon loppumisen jälkeen niin se on 

nifaas-verta tai muuten se on haid-verta.” Tämä on myöskin 

Shaykh ul-Islam Ibn Taymeeyan näkemys.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(56) Jos kuukautisveri loppuu ja sitten jatkuu niin se on varmasti haid-verta. 

Esim. naisella on normaali kuukautiskiertonsa kahdeksan päivän ajan. Hän 

sanoo, että veri loppuu neljäntenä päivänä kahden päivän ajaksi ja sitten se 

jatkuu seitsemäntenä ja kahdeksantena päivänä. Tämä uudelleen alkanut 

veri on varmasti haid-verta.  
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Realistisesti verestä ei voi olla mitään “epäilystä”. Se on 

kuitenkin relatiivinen kysymys jossa ihmisten näkemykset 

voivat olla erilaisia riippuen heidän tietonsa ja ymmärryksensä 

tasosta. Allaahin Kirja ja profeetta Muhammadin (sallAllaahu 

’aleihi wa sallam) sunna ovat selvennyksen lähteitä kaikelle. 

Allaah (subhaanahu wa t’aala) ei tehnyt jollekin pakolliseksi 

paastota kahdesti tai tehdä tawaafia kahdesti paitsi jos näiden 

tekojen suorituksessa oli jotain väärin ensimmäisellä kerralla ja 

jos sitä ei voi korjata muuten kuin sen korvaamalla. Kuitenkin 

siinä tapauksessa kun joku tekee parhaansa jonkun teon 

suorittamisessa niin silloin hänet vapautetaan vastuusta kuten 

Allaah sanoo:  

“Allaah ei rasita ketään henkilöä yli hänen rajojensa.” (Koraani 

2:286, tarkoituksen tulkinta)  

 “Joten tehkää parhaanne velvollisuutenne suorittamisessa 

Allaahille” (Koraani 64:16, tarkoituksen tulkinta)   

 

(5) Entä sukupuoliyhdyntä sellaisen naisen kanssa joka tulee 

puhtaaksi ennen nifaasin 40-päivän viiteajanjaksoa? Haa’idin 

tapauksessa sukupuoliyhdyntä on sallittua jos hän tulee 

puhtaaksi ennen kiertonsa ”normaalia” kestoa.  

 

Nifaasin tapauksessa ja Hanbali-koulukunnan tunnetun 

näkemyksen mukaan sukupuoliyhdynnästä ei (tällöin) pidetä. 

Oikea näkemys on kuitenkin, että se on pidettyä ja tämä on 

myös muslimioppineiden enemmistön näkemys koska jotta 

voidaan tehdä jostain inhottua vaatii vahvistetun todisteen 

islamilaisesta laista. Tässä tapauksessa ei ole mitään todistetta 

paitsi se mitä Imaam Ahmad kertoi: ”Uthmanin, Abil ’Aassin 

pojan vaimo  lähestyi häntä ennen 40-päivän ajanjaksoa ja hän 

(mies) sanoi hänelle: ’älä!’. Tämä ei tarkoita, että hän ei 

pitänyt siitä mitä hän teki koska on mahdollista, että hän toimi 

varovaisesti peläten, että hän (vaimo) ei ollut varma olevansa 

tahira (nifaasista puhdas) tai, että vuoto voisi jatkua 

sukupuoliyhdynnän vuoksi tai jostain muusta syystä, ja Allaah 

tietää parhaiten.  
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Seitsemäs Luku: Haid-estoaineiden ja 

stimulanttien käyttö  
 

Haid-estoaineiden käyttö on sallittua kahdella ehdolla:  

 

ENSIMMÄINEN: Siihen ei liity mitään vahinkoa naiselle. Koska 

Allaah (subhaanahu wa t’aala) sanoi:  

 

”Älkääkä syytäkö itseänne tuhoon.” (koraani 2:195, 

tarkoituksen tulkinta)  

 

“Alkääkä tappako itseänne varmasti Allaah on teille 

Armollisin.” (koraani 4:29, tarkoituksen tulkinta) 

 

TOINEN: Jos sen käyttö vaikuttaa aviomieheen tavalla tai 

toisella niin silloin pitäisi hankkia ensin hänen lupansa. 

Esimerkiksi jos naisella on idda menossa ja aviomiehen on 

pakko käyttää rahaa häneen niin vaimolla ei ole lupaa pitkittää 

iddaansa (käyttämällä haid-estoaineita) jotta mies käyttäisi 

häneen enemmän rahaa. Hänen pitäisi pyytää hänen lupansa. 

Samoin tällaisten estoaineiden käyttö ei ole sallittua ilman 

aviomiehen lupaa jos tiedetään, että tällaiset estoaineet 

estävät häntä tulemasta raskaaksi. On parempi olla 

käyttämättä näitä estoaineita paitsi näillä kahdella ehdolla ja 

kun siihen on todellinen tarve, koska asioiden jättäminen 

mahdollisimman luonnolliseksi on parempi naisen terveyden ja 

turvallisuuden tasapainolle.  
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Haid-stimulanttien käyttö  

 

On sallittua kahdella ehdolla:  

 

ENSIMMÄINEN: Sen käytön ei pidä käsittää mitään 

väärinkäyttöä. Esimerkiksi, jos hän ei tee joitain pakollisia 

palvonnan tekoja, esim. käyttämällä stimulantteja juuri ennen 

ramadanin kuukautta jotta hänen ei tarvitse paastota tai 

rukoilla.  

 

TOINEN: Aviomiehen tarvitsee sallia stimulanttien käyttö 

koska haidin läsnäolo estää hänestä nauttimasta kunnolla 

vaimonsa kanssa. Myös jos vaimosta oli jo erottu niin tämä 

lopettaa nopeasti aviomiehen oikeuden hänen 

palauttamiseensa koska se nopeuttaa hänen iddaansa. Tämä 

pätee siinä tapauksessa, että julistettu avioero on 

peruutettavissa oleva avioero jolloin aviomiehellä on oikeus 

palauttaa vaimonsa ennen hänen iddansa loppua.  
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Kahdeksas Luku: Ehkäisyn käyttö  
 

ENSIMMÄINEN: Raskauden täydellinen estäminen. Tämä ei 

ole sallittua koska:  

 

(a) Se vähentää islamilaista väestöä  ja se on sharian 

päämäärän vastaista joka tähtää muslimien väkiluvun 

lisäämiseen.  

 

(b) Nainen ei pysty takaamaan, että hänen olemassa olevat 

lapsensa eivät kuole ja näin ollen voi olla, että hän kuolee 

ilman että hänellä on yhtäkään lasta.  

 

TOINEN: Raskauden väliaikainen estäminen. Tämä pätee jos 

naisella on ollut monia raskauksia ja tämä alkaa heikentämään 

häntä. Jos hän haluaa säännöstellä raskauksia jotta hän on 

raskaana kerran kahdessa vuodessa, niin jos aviomies antaa 

lupansa niin hänen on sallittua käyttää ehkäisyä kunhan sen 

käyttö ei vahinkoita häntä. Sahaballa oli tapana käyttää coitus 

interruptusta (57) ja heitä ei siitä estetty (eli siis profeetta ei 

estänyt). Tämä metodi tarkoittaa säännöllistä 

sukupuoliyhdyntää vaimon kanssa paitsi että ejakulaation 

hetkellä aviomies vetää pois ja ejakuloi naisen 

sukupuolielinten ulkopuolella.  

 

 

 

(57) Jabir kertoi että “meillä oli tapana harjoittaa coitus interruptusta 

Allaahin lähettilään (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) elinaikana.” Al-Bukhaari 

keräsi tämän Saheeh’nsa (arabia-englanti) 7. volyymi, sivu 102, 

tarkoituksen tulkinta.  
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Yhdeksäs luku: Abortoivien keinojen käyttö  
 

ENSIMMÄINEN: Päämääränä on sen poistaminen mitä on 

äidin kohdussa. Jos tämä on suunniteltu sen jälkeen kun 

kehoon on puhallettu sielu (58) niin se on epäilemättä 

kiellettyä koska se on elävän sielun tappamista (59). Tämä on 

Allaahin Kirjan, sunnan ja ijmaan mukaista. Jos aborrti tehdään 

ennen sielun puhallusta niin jotkut oppineet ovat sallineet sen 

ja toiset eivät ole.  

 

 

(58) Abdullah (Ibn Mas’uud, radija Allaahu ‘anhu) kertoo: “Allaahin 

lähettiläs (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam), rehellinen ja todellisesti inspiroitu, 

sanoi, “Jokainen teistä on koottu äitinsä kohtuun 40 päiväksi (siemenen 

muodossa), ja sitten hänestä tulee hyytymä samanpituiseksi ajaksi (eli 40 

päiväksi) ja hänestä tulee lihakimpale samanpituiseksi ajaksi (eli 40 

päiväksi) ja sitten Allaah lähettää enkelin (joka puhaltaa häneen elämän 

henkäyksen)...” Muslim ja Al-Bukhaari kertoivat tämän hadeethin 

(8.volyymi s.387 hadeeth nro 593, tarkoituksen tulkinta). Sanamuoto ”joka 

puhaltaa häneen elämän henkäyksen” on Muslimin kertoma.  

(59) Tekijä, levittäköön Allaah armonsa hänen ylleen, on kommentoinut 

tätä tekoa muissa julkaisuissa. Kirjassaan Al-Fatawa an-Nisaa’ijä 

(Uskonnollisia päätöksiä naisille), hän sanoi sivuilla 54-44: ”Tämä on 

kielletty teko ja sen vastaista mitä profeetta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) 

aikoi ummalleen (kansalleen) eli lisääntymistä. Se on yksi niistä syistä jotka 

heikentävät muslimeja ja nöyryyttävät heitä koska kun muslimien määrä 

lisääntyy niin he saavat voimaa ja sen vuoksi Allaah puhui Israelin Lapsille:  

”Ja autoimme teitä omaisuudella ja lapsilla ja teimme teistä runsaampia 

ihmisvoimassa.” (koraani 17:6, tarkoituksen tulkinta), ja profeetta Shueibin 

(’aleihissalaam) kielellä muistutti Shueibin kansaa sanomalla:  

”Ja muistakaa kun olitte vain muutamia ja Hän lisäsi teitä.” (koraani 7:86, 

tarkoituksen tulkinta)  

Tiedetään myös, että kansa joka on määrältään suurempi voi olla 

itseriittoinen ja sen viholliset pelkäävät sitä. Sen vuoksi lisääntymisen kykyä 

ei saa poistaa paitsi jos on todellinen tarve eli jos raskaus voi tappaa naisen 

tai jos kohtuun iskee vakava tauti joka jos se leviää muuhun kehoon voi 

tuhota naisen elämän.”  
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Muut oppineet sanoivat sen olevan sallittua kunhan se ei ole 

alaqa (verihyytymä) eli kunhan raskauden aika on alle 40 

päivää. Muut sanoivat kuitenkin että se on sallittua kunhan 

lasti ei kehittänyt inhimillisiä piirteitä. On kuitenkin parempi 

olla varovainen eikä abortoida lastia paitsi todellisessa 

tarpeessa eli jos äiti on sairas eikä pysty jatkamaan raskautta ja 

silloin abortti on sallittua kunhan lasti ei kehittänyt inhimillisiä 

piirteitä, ja Allaah tietää parhaiten.  

  

TOINEN: Kun aikomuksena ei ole lastin poistaminen. Kun 

abortti tehdään raskauden lopussa ja lähellä synnytystä, niin 

tämä on sallittua kunhan siitä ei ole vahinkoa äidille ja hänen 

vastasyntyneelleen. Ja kunhan kirurgisia toimenpiteitä ei 

tarvita. Jos ilmenee kirurgisten toimenpiteiden tarve niin neljä 

tilannetta voi ilmaantua:  

 

A) Sekä äiti että hänen vauvansa ovat elossa: leikkaus on 

sallittua tässä tapauksessa jos siihen on todellinen tarve esim. 

komplikaatioita synnytyksen aikana. Tämä johtuu siitä, että 

keho on luotto ja sitä ei pitäisi alistaa mahdolliselle vaaralle 

paitsi jos siitä on ylivoimaista hyötyä.  

 

B) Kummatkin, sekä äiti että hänen vauvansa ovat kuolleita: 

leikkausta ei ole sallittua suorittaa koska siitä ei ole mitään 

hyötyä.  

 

C) Äiti on elossa ja hänen vauvansa on kuollut: Kuolleen lastin 

saa poistaa kirurgisesti (paitsi jos pelätään että tästä voi olla 

vahinkoa äidille). On ilmeistä, ja Allaah tietää parhaiten, että 

kuollutta lastia ei voi poistaa ilman leikkausta. Sen läsnäolo 

äidin sisällä voi estää häntä synnyttämästä tulevaisuudessa ja 

se on itsessään on hänelle vastoinkäyminen. Sen lisäksi tämä 

voi pitää naista ayyem (leskenä) jos hän oli iddan tilassa 

avioeron jälkeen entisestä aviomiehestään.  
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D) Äiti on kuollut ja hänen vauvansa on elossa: Jos vauvan 

odotetaan kuolevan niin hänen lastiaan ei ole sallittua poistaa. 

Jos taas vauvan odotetaan elävän ja osa siitä on tullut ulos niin 

synnytyksen voi lopettaa kirurgisilla toimenpiteillä. Jos taas 

siitä ei ole tullut ulos yhtäkään osaa niin joidenkin juristien 

mukaan vauvan kirurgista poistoa pidetään ”silpomisen” 

tekona. Oikea näkemys on kuitenkin, että äidin vatsa voidaan 

avata kirurgisesti jotta lasti voidaan vapauttaa, erityisesti jos ei 

ole mitään muuta keinoa ja johtuen kirurgisten toimenpiteiden 

kehittymisestä, jonka vuoksi vatsa voidaan avata ja ommella 

taas kiinni. Myös koska sen turvallisuus joka on elossa on 

tärkeämpi kuin sen joka on kuollut ja sen pelastaminen joka on 

synnitön on pakollista. Vastasyntynyt on vapaa synneistä ja 

Allaah tietää parhaiten.  
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VAROITUKSEN SANA 
 

Isän lupa pitää saada jokaisessa tapauksessa jolloin abortti on 

sallittua. Tämän kysymyksen suhteen (minä, Saleh as-Saleh) 

kysyin sheikiltä, Muhammad Bin Salih al-Utheimeeniltä, 

rahimahu Allaah (olkoon Allaahin armo hänen yllään) 

perjantaina, vuoden 1413 Muharramin kuun 17. päivänä 

(17.7.1992) että:  Olettakoomme, että raskaana olevalla 

naisella on todellinen tarve abortoida ja isän lupaa ei ollut 

mahdollista saada niin voiko hän tehdä abortin? Sheikin 

vastaus oli: ”Tässä tapauksessa tarve kumoaa suostumuksen 

ehdon.” 
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LOPPUKOMMENTIT  
 

Olen lopettanut sen mitä aioin sanoa tästä tärkeästä aiheesta. 

Olen puhunut vain perusasioista. Se mitä naiset 

todellisuudessa kokevat on kuin meri ilman rantoja. Hyvän 

vision omaava henkilö pystyy yhdistämään yksityiskohdat 

perusasioihin ja päättelemään sopivan päätöksen. Antakaa 

muftin (muslimioppinut joka antaa islamilaisia päätöksiä) 

tietää, että hän on pelkkä keino Allaahin ja Hänen lähettiläänsä 

päätöksen välittämiseen ja, että hänellä on vastuu seurata 

Allaahin Kirjaa ja sunnaa, ja hänen tulisi pitää mitä tahansa 

joka on ristiriidassa Allaahin Kirjan ja sunnan kanssa vääränä ja 

sellaisena jota ei pidä harjoittaa tai seurata vaikka joku 

mujtahid (ijtihaadia harjoittava oppinut) niin sanoisikin, ja 

hänelle voi antaa anteeksi hänen ijtihaadinsa. Sellaisen joka 

tietää, että jotain asiaa koskeva ijtihaad on väärin tulisi 

hyväksyä se.  

 

Muftin on pakollista omistaa aikomuksensa puhtaasti 

Allaahille, tavoitellen Allahin apua ja tukea jotta hän pystyy 

olemaan päättäväinen ja johdatettu sitä kohti mikä on oikein. 

Hänen pitää harkita, etsiä ja tarkastella mitä on Allaahin 

Kirjassa ja profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sunnassa ja 

hakea muslimioppineiden antamia selityksiä ja ymmärtää niitä.  

 

Monta kertaa ilmenee tietynlaisia tilanteita ja henkilö joka 

hakee oppineiden lausuntoja ei löydäkään sellaisia päätöksiä 

jotka tyydyttäisivät hänen sydämensä tai voi olla että henkilö 

ei löydä mitään lausuntoa. Jos henkilö palaa Allaahin Kirjaan ja 

sunnaan, riippuen hänen aikomuksestaan, tiedon tasostaan ja 

ymmärryksestään niin hän voi päätyä selvään ja lopulliseen 

todisteeseen.  

 

 

Muftin ei pidä kiirehtiä antamaan uskonnollista päätöstä. Kun 

jokin ongelma vaatii kunnon ymmärrystä ja hakua silloin 
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muftin ei pitäisi kiirehtiä koska voi olla, että hän päätyy 

väärään päätökseen ja sitten katuu sitä kun on liian myöhäistä. 

Kun ihmiset tietävät, että jokin mufti huomioi ja harkitsee 

kunnolla hänelle esitettyjä tapauksia niin ihmiset luottavat 

häneen ja ottavat hänen pääksensä huomioon tai muuten jos 

hän kiirehtii päätöksiään niin voi olla, että he menettävät 

luottamuksen hänen päätöksiinsä ja näin ollen hän on riistänyt 

tietonsa hyödyn itseltään ja muilta.  

  

Pyydän Allaahia, Korkeimpaa, johdattamaan meitä ja 

muslimiveljiämme Hänen Oikealle Polulleen ja antamaan 

meille Hänen suojeluksensa ja pelastamaan meidät 

pahanteolta, Hän on Anteliain, Avomielisin.  

 

Olkoon Allaahin salaat ja salaam profeettamme (sallAllaahu 

‘aleihi wa sallam), hänen perheensä ja seuralaistensa yllä. 

Kaikki ylistys kuuluu Allaahille, jonka siunauksista johtuen 

hyviä tekoja pystytään suorittamaan.  

 

Saatu loppuun sellaisen henkilön kynällä joka on köyhä 

Allaahin edessä, Muhammad Bin Salih al-Uthaimeen, 

perjantaina Sha’banin 14. päivänä vuonna 1392 hijri.  
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LIITE 
 

Seuraavat ovat kysymyksiä liittyen tämän kirjan aiheeseen ja 

niihin vastasi kirjan tekijä, Sheikh Muhammad bin Salih al-

Uthaymeen, rahimahu Allaah.  

 

Kysymyksiä & Vastauksia 

 

Haidin estoaineet 

 

K1: Mikä on haidin estopillereiden käyttöä koskeva päätös 

ramadanin kuukauden aikana?  

 

Kunhan niiden käytöstä ei ole mitään haittaa ja kunhan 

aviomies sen sallii niin näiden pillereiden käyttö on sallittua. 

Olen kuitenkin saanut tietää, että nämä keinot voivat 

vahingoittaa naista, erityisesti kun veren vapautuminen 

kuukautisten avulla on luonnollinen prosessi. Tämän 

luonnollisen tavan estäminen voi aiheuttaa naiselle 

jonkinlaista vahinkoa. Tällaisten pillereiden käyttö voi myös 

vaikuttaa kuukautiskierron säätelyyn itsessään ja se jättää 

hänet epäilyn ja hämmennyksen varaan koskien hänen 

rukouksensa suorittamista ja sen suhteen voiko hän olla 

aviomiehensä kanssa sukupuoliydynnässä vai ei. Tästä ja  

muista siihen liittyvistä syistä en voi sanoa, että näiden 

pillereiden käyttö on kiellettyä, mutta en pidä siitä enkä 

kehota siihen. Sanon, että naisen tulisi hyväksyä mitä Allaah on 

hänelle määrännyt ja miettiä profeetan (sallAllaahu ’aleihi wa 

sallam) vastausta (sen tarkoituksen tulkintaa) vaimolleen 

’Aishalle kun hänellä oli kuukautisensa tehtyään ihramin 

umraa varten. Profeetta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) kysyi 

’Aishalta: ”Tuliko sinulle mahdollisesti kuukautisesi?” ’Aisha 

vastasi, ”Kyllä.” Sitten hän (sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi, 

“Tämä on se asia jonka Allaah on määrännyt kaikille Aatamin 

tyttärille.” (60) Naisen tulisi olla silloin kärsivällinen ja 

tavoitella Allaahin palkkiota. Jos hän ei kykene suorittamaan 

salaat ja paastoamaan kuukautistensa vuoksi niin ovi on silti 
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hänelle avoin Allaahin ylistämiseen, hyväntekeväisyyden 

antamiseen ja hyvän tekemiseen ihmisille ja tällaiset teot ovat 

suuria palvonnan tekoja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(60) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V.1, s. 182, Hadeeth nro 302, 

tarkoituksen tulkinta. 
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K2: Kaksi kuukautta häidensä jälkeen eräs nainen rupesi 

näkemään pieniä veripisaroita sen jälkeen kun hän oli tullut 

puhtaaksi kuukautisistaan. Onko hänellä lupa rukoilla ja 

paastota tai mitä hänen tulisi tehdä?  

 

Monet ongelmat jotka liittyvät kuukautisiin ja avioliittoon ovat 

kuin meri ilman rantaa. Jotkut syyt liittyvät haidin 

estoainepillereiden ja ehkäisypillereiden käyttöön. 

Menneisyydessä ihmisillä ei ollut nykyisin olemassa olevia 

ongelmia. Tämä on valitettavaa.  

 

Yleinen sääntö, joka on hyvä muistaa on, että aina kun 

menstruoiva nainen näkee taharan selvät merkit niin silloin 

hän on puhdas. Tässä tapauksessa se on naisten tuntema 

”valkovuoto”. Se mitä tulee taharan jälkeen kellertävästä 

vuodosta, märästä vuodosta tai pisaroista ei ole kuukautiset ja 

näin ollen se ei estä naista rukoilemasta, paastoamasta tai 

olemasta aviomiehensä kanssa sukupuoliyhdynnässä. Umm 

’Atiyya sanoi: ”Me emme koskaan pitäneet kellertävää vuotoa 

tärkeänä asiana.” (Al-Bukhari, tarkoituksen tulkinta) ja Abu 

Dawud lisäsi ”taharan jälkeen” (61) (joka tarkoittaa, että 

taharan jälkeistä vuotoa ei pidetty kuukautisina). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (61) Hyvä kertojien ketju 
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Varoituksen sana siitä, että naisten ei tulisi kiirehtiä kunnes he 

ovat varmoja siitä, että he ovat taharan tilassa, koska jotkut 

naiset kun he tulevat kuivaksi kiirehtivät kylpemään olematta 

varmoja siitä, että he ovat nähneet taharan merkin. Sen vuoksi 

Sahaban vaimoilla oli tapana lähettää pumpulitukkonsa 

’Aishalle (radija Allaahu ’anhu) ja hänellä oli tapana kertoa 

heille ”älkää kiirehtikö ennen kuin näette valkovuotoa” (Al-

Qassah al-Bayedaa’) 

 

K3: Entäpä märkä erite/vuoto (kosteus)? Onko se puhdasta 

tai epäpuhdasta?  

 

Muslimioppineiden mukaan tiedetään, että kaikki mitä tulee 

miesten ja naisten alapäästä ja heidän peräsuolestaan on 

epäpuhdasta paitsi siemenneste joka on puhdasta. Niinpä se 

mikä tulee ulos naisesta on epäpuhdasta ja vaatii pesun. Tämä 

on se, mitä pystyin saamaan selville tämän asian suhteen ja 

keskusteltuani joidenkin toisten oppineiden kanssa. Minulla on 

kuitenkin edelleen ongelma tämän näkemyksen suhteen koska 

joillain naisilla on tämänlaista vuotoa jatkuvasti. Heidän 

ratkaisunsa on verrata sitä henkilöön jolla on jatkuvaa virtsan 

karkailua ja tekemällä pesun kun tulee salaat’n aika. Puhuin 

sitten muutamille lääkäreille ja näin ollen sanon, että ”jos 

tämä vuoto on virtsarakosta niin ratkaisu on kuten aiemmin 

kuvasin ja jos se on siitä paikasta josta vastasyntynyt tulee ulos 

niin pesu on edelleen ajankohtainen mutta tämä vuoto on 

puhdasta ja näin ollen vaatteita joissa on tätä vuotoa ei 

tarvitse pestä.” 

 

K4: Pitäsikö nifaasin tilassa olevan naisen odottaa 40 päivän 

ajanjakson verran ennen kuin hän voi suorittaa salaat’n ja 

paastota tai voiko hän tehdä näitä palvonnan tekoja heti kun 

hänen verensä loppuu ja hän on puhdistanut itsensä?  

 

Nifaasin tilassa olevalla naiselle ei ole mitään säädettyä aikaa. 

Niin kauan kun hän näkee nifaasin verta niin hän pidättäytyy 
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salaat’sta, paastosta ja sukupuoliyhdynnästä aviomiehensä 

kanssa. Jos hänestä tulee puhdas ennen tämä 40 päivän 

ajanjaksoa (jopa 10:nä tai 15:na) niin hän voi suorittaa kaikki 

yllä olevat palvonnan teot sekä sukupuoliyhdynnän 

aviomiehensä kanssa. Nifaas on fyysinen asia. Nifaas-lakien 

sovellus liittyy nifaas-veren olemassaoloon tai sen 

poissaoloon. Kuitenkin siinä tapauksessa, että verenvuoto 

jatkuu yli 60 päivää silloin nainen astuu istihaadan tilaan.  40-

päivän ajanjakson jälkeen hän ottaa huomioon säännöllisen 

kuukautiskiertonsa päivät ja pidättäytyy salaat’sta, paastosta 

ja sukupuoliyhdynnästä, sitten hän ottaa kylvyn ja suorittaa 

salaat’n pitäen itseään istihaadan tilassa (kts istihaadaa ja 

nifaasia koskeva luku).  

 

Verenvuoto ja paastoaminen 

 

K5: Mitä naisen pitäisi tehdä kun hän ei ole korvannut niitä 

päiviä joita hän ei paastonnut ramadanin aikana johtuen 

kuukautisistaan?  

 

On valitettavaa, että tällaista tapahtuu uskovien naisten 

parissa. Tämä johtuu joko tietämättömyydestä tai laiskuudesta 

ja kummatkin syyt ovat vääriä koska tietämättömyyden 

hoitokeino on niiltä kysyminen jotka tietävät ja laiskuuden 

hoitokeino on Allaahin ja hänen rangaistuksensa pelko. Joten 

sellaisen naisen joka on voinut tehdä näin tulisi vilpittömästi 

katua Allaahille ja tavoitella Hänen anteeksiantoaan. Hänen 

tulisi myös tehdä parhaansa saadakseen selville kuinka monta 

päivää hän menetti ja korvata ne. Pyydän Allaahia 

hyväksymään tällaisten naisten katumuksen. 
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K6: Eräs nainen on saavuttanut 65-vuoden iän. Hän ei ole 

synnyttänyt yhtään lasta viimeisten 19 vuoden aikana. 

Kolmen viime vuoden ajan hänellä on ollut jatkuvaa 

verenvuotoa. Mitä hänen tulisi tehdä paaston suhteen ja 

mitä hänen kaltaisen naisten tulisi tehdä (mitä tulee salaat’n 

ja paastoon)? 

 

Tällaisen naisen tulisi pidättäytyä paastosta ja salaat’sta 

säännöllisen kuukautiskiertonsa aikana. Esimerkiksi jos hänellä 

oli yleensä normaali kuukautiskiertonsa kuukauden kuutena 

ensimmäisenä päivänä niin hänen tulisi pidättäytyä paastosta 

ja rukouksesta joka kuun kuutena ensimmäisenä päivänä. 

Sitten kun se tehty niin hänen tulisi ottaa kylpy ja suorittaa 

salaat ja paasto. Mitä tulee siihen, miten hän suorittaa 

salat’nsa niin hänen tulisi pestä sukupuolielimensä todella 

hyvin ja laittaa side niiden alle ja tehdä pesu. Hän tekee tämän 

pakollisten rukousten aikana. Hänen tulisi tehdä myös samoin 

vapaaehtoisia rukouksia varten muina aikoina kuin pakollisten 

rukousten aikoina. Johtuen tällaisen naisen kohtaamasta 

vaikeudesta, hänellä on lupa yhdistää (mutta ei lyhentää) 

thuhr rukous ’asr-rukoukseen (ja rukoilla joko thuhrin tai ’asrin 

aikaan) ja maghrib ’ishaan (ja rukoilla joko maghribin tai ’ishan 

aikaan). Näin hän voi valmistautua tällä tavalla rukoukseensa 

(fajr -rukous mukaan lukien) kolme kertaa päivässä viiden 

kerran sijaan. Hän voi suorittaa vapaaehtoisia rukouksia 

pesuunsa perustuen jompaan kumpaan yhdistetyistä 

rukouksista.  

 

K7: Eräs nainen rikkoi paastonsa ramadanina seitsemän 

päivän ajan ollessaan nifaasissa. Hän ei korvannut näitä 

päiviä koska hän väitti olevansa sairas. Seuraavana 

ramadanin kuukautena hän ei paastonnut ylimääräisiä 

seitsemää päivää koska hän imetti. Mitä hänen pitäisi tehdä? 

 

Jos hän todellakin oli sairas eikä pystynyt korvaamaan 

ensimmäisiä seitsemää päivää niin hän saa sen anteeksi vaikka 

seuraava ramadan on jo ohi. Jos hän ei ollut kuitenkaan sairas 
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vaan laiska niin hän on tehnyt syntiä ja hänen tulee katua 

vilpittömästi Allaahille (subhaanahu wa t’aala). ’Aisha (radija 

Allaahu ’anha) ei pystynyt korvaamaan joitain menettyjä 

paastopäiviään (joltain erityiseltä ramadanilta) ennen 

Sha’bania (eli kuukausi joka seuraa seuraavan ramadanin 

paastoa). ’Aisha (radija Allaahu ’anha) kertoi: ”Joskus menetin 

joitain ramadanin päiviä mutta en pystynyt paastoamaan 

niiden sijaan paitsi Sha’banin kuukautena.” (62) Näin ollen jos 

naisella on todellinen peruste niin hän voi korvata menetyt 

paastopäivänsä vuosi (tai jopa kaksi vuotta) myöhemmin. 

 

K8: Raskaana oleva nainen menetti lastinsa 

onnettomuudessa josta seurasi kovaa verenvuotoa. Hän oli 

raskauden alkuvaiheessa. Onko hänen sallittua olla 

paastoamatta tai pitäisikö hänen jatkaa paastoa? Ja tekeekö 

hän syntiä jos hän rikkoi paastonsa? 

 

Sanon, kuten Imaam Ahmad sanoi, että raskaana olevalla 

naisella ei ole kuukautisia. Naiset huomaavat olevansa 

raskaana kun heidän normaali kuukautiskiertonsa loppuu. 

Allaah on joidenkin oppineiden lausunnon mukaan luonut 

kuukautiset keinoksi sikiön ravinteiden saantia varten. Sitten 

kun nainen on raskaana niin kuukautiset loppuvat. Joillakin 

naisilla voi kuitenkin olla kuukautiset vaikka he ovatkin 

raskaana. Näitä pidetään todellisina kuukautisina koska 

raskaus ei vaikuttanut alkuperäisiin kuukautisiin ja näin ollen 

sovelletaan kaikkia kuukautisiin liittyviä lakeja.  

  

Toisen tyyppinen verenvuoto on tilapäistä johtuen jonkun 

asian nostamisesta, kaatumisesta tai sen kaltaisesta. Tämä  ei 

ole kuukautisvuotoa vaan vuotoa verisuonesta ja näin ollen se 

ei estä raskaana olevaa naista paastoamasta tai suorittamasta 

rukouksia. Hänen asemansa on sama kuin puhtaan naisen.  

 

Tapaturmaisen synnytyksen tapauksessa jos lastilla on 

inhimillisiä piirteitä niin muslimioppineet pitävät synnytyksen 
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jälkeistä verenvuotoa nifaasina. Näin ollen naisen pitäisi 

pidättäytyä paastosta ja rukouksista ja hänen aviomiehensä ei 

pitäisi olla hänen kanssaan sukupuoliyhdynnässä ennen kuin 

hänestä on tullut puhdas (tahira). Jos hän synnytti lastin jolla ei 

ole inhimillisiä piirteitä niin hänen vuotonsa ei ole nifaasia 

mutta  ”pilaantunutta” verta ja se ei estä häntä salaat’sta, 

paastosta jne. Muslimioppineet sanoivat, että lyhyin aika 

jolloin inhimillistä muodostumista ilmaantuu äidin kohdussa 

on 81 päivää Abdullah ibn Mas’uudin kertoman hadeethin 

mukaan jossa profeetta (sallAllaahu ’aleih wa sallam) sanoi:  

 

"Jokainen teistä kootaan äitinsä kohtuun 40 päivän ajan ja 

sitten hänestä tulee hyytymä saman pituisen ajan kuluessa (40 

päivän) ja hänestä tulee lihapalanen saman ajan kuluessa (40 

päivän) ja sitten Allaah lähettää enkelin ja määrää häntä 

kirjaamaan neljä asiaa eli hänen elantonsa, hänen ikänsä ja 

tuleeko hänestä (tuonpuoleisessa) kirottu tai siunattu.” (63) 

 

Lastin ei ole mahdollista saavuttaa inhimillistä muodostumista 

ennen tätä 81 päivän aikaa ja todennäköisimmin tämä aika on 

90 päivää kuten jotkut muslimioppineet ovat sanoneet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(63) kts alaviite nro 58 
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Kuukautiset ja salaat  

 

K9: Mikä on sellaista naista koskeva päätös jolle tulee 

kuukautiset heti säädetyn rukousajan alkamisajan jälkeen? Ja 

mikä on päätös jos hänestä tulee puhdas ennen kuin kuin 

säädetty rukousaika loppuu?  

 

Jos naiselle tulee kuukautiset rukouksen määrättynä aikana ja 

hän ei suorittanut tätä rukousta ollessaan vielä puhdas niin 

hänen tulisi korvata tämä rukous profeetan (sallAllaahu ‘aleihi 

wa sallam) lausunnosta johtuen: “Kuka tahansa pystyi 

saamaan yhden salaat’n  rakaan (sen oikeana aikana) niin hän 

on saanut salaat’n.” (64) 

 

Näin ollen jos hän pystyy saamaan yhden rakaan ja sitten 

hänelle tuli kuukautiset ennen kuin hän suoritti salaat’n niin 

hänen pitää korvata tämä rukous sitten kun hänestä tulee 

puhdas. Toisaalta jos hänestä tulee puhdas ennen tietyn 

rukouksen määrätyn ajan loppumista niin hänen pitää korvata 

tämä rukous sen jälkeen kun hän on puhdistautunut (ottanut 

täyden suihkun) eli jos hänen kuukautisensa loppuvat ja 

hänellä on tarpeeksi aikaa suorittaa edes yksi rakaa ennen 

auringonnousua niin hänen pitää korvata fajr-rukous heti kun 

hän on puhdas. Samoin jos hänen kuukautisensa loppuvat ja 

on vain aikaa yhden rakaan suorittamiseen ennen keskiyötä 

niin hänen pitää korvata isha -rukous heti kun hän on 

puhdistautunut. Mutta jos hänen kuukautisensa loppuivat 

keskiyön jälkeen niin hänen ei tarvitse korvata isha-rukousta 

mutta hänen tulee rukoilla fajr ajallaan. Allaah (subhaanahu 

wa t’aala) sanoi: 
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"Mutta kun olette vaarasta vapaita suorittakaa rukoukset 

täydellisesti, totisesti rukous on uskovaisille määrätty tiettyinä 

aikoina.” (koraani 4:103, tarkoituksen tulkinta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(64) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti), V.1, s. 332, Hadeeth nro 554, 

tarkoituksen tulkinta. 
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Nämä rukoukset ovat erityisiä rukouksia joilla on erityiset ajat 

jolloin ne pitää suorittaa ja henkilön ei ole sallittua suorittaa 

niitä ennen niiden määrättyjä aikoja tai niiden jälkeen.  

 

K10: Olettakoomme, että jokin nainen tulee puhtaaksi 

kuukautisistaan ennen salaat al-fajria mutta hän kylpi salaat-

ajan alkamisen jälkeen ja paastosi tuon päivän. Onko hänen 

paastonsa oikein? 

 

Jos naisesta tulee puhdas ramadanin kuukautena minuuttia 

ennen salaat al-fajrin säädettyä alkamisaikaa niin hänen tulee 

paastota sinä päivänä ja hänen paastonsa on oikein ja hänen ei 

ole ole pakko korvata paastoa koska hän paastosi ollessaan 

puhdas vaikka hän ei kylpenytkään kuin fajrin nousun jälkeen. 

Tämä on kuin miehen tapaus jossa hänellä on märkä uni tai 

hän on janaaban tilassa. Hän voi ottaa suhuurinsa (fajria 

edeltävän aterian), paastota ja ottaa kylpynsä fajrin jälkeen.  

 

Haluan varoittaa joitain naisia jotka voivat ajatella, että jos 

heille tulee kuukautiset paaston rikkomisen jälkeen ja ennen 

ishaa niin heidän paastonsa ei ole voimassa. Tämä ymmärrys 

on väärin. Heidän paastonsa on oikein ja kokonainen vaikka 

heille tulisikin kuukautiset heti auringonlaskun (maghribin) 

jälkeen. 
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Kuukautiset hajjin ja umran aikana 

 

K11: Eräs nainen sai kuukautiskiertonsa hajjin aikana. Hän oli 

ujo eikä halunnut kertoa kenellekään. Hän astui Masjid Al-

Haraamin sisäpuolelle ja rukoili ja suoritti tawaafin ja sa’een. 

Mitä hänen tulisi tehdä ottaen huomioon, että hänen 

kuukautisensa tuli hänen nifaasinsa jälkeen?  

 

Yhdelläkään menstruoivalla naisella ei ole lupaa suorittaa 

rukouksiaan kotonaan, Mekassa tai missään muussakaan 

paikassa johtuen profeetan (sallAllaahu  ‘aleihi wa sallam) 

lausunnosta: “Eikö olekin totta, että nainen ei rukoile eikä 

paastoa kun hänellä on kuukautiset?” (65)  

 

Kaikilla muslimioppineilla oli ijmaa’, että naisen ei pitäisi 

rukoilla eikä paastota silloin kun hänellä on kuukautiset. 

Tämän naisen tulisi katua Allaahille ja pyytää Hänen 

anteeksiantoaan siitä mitä hän on tehnyt. Mitä tulee hänen 

tawaafiinsa niin se ei ole oikein ja hänen pitää korvata 

tawaafinsa ja hänen aviomiehensä ei pidä olla hänen kanssaan 

sukupuoliyhdynnässä ennen kuin hän on korvannut 

tawaafinsa. Jos naimaton nainen suorittaa tämän niin hän ei 

voi solmia avioliittoa ennen kuin hän on korvannut tawaafinsa 

ja Allaah tietää parhaiten. Mitä tulee hänen sa’eensa 

pätevyyteen niin vahvin näkemys on, että se on oikein koska 

tämän näkemyksen mukaan on sallittua, että suorittaa sa’een 

ennen tawaafia.  

 

 

 

 

 

(65) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti), V.1, s.182,  Hadeeth  nro 301, 

tarkoituksen tulkinta. 
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K12: Eräs nainen ohitti Meeqaatin (66) kun hänellä oli 

kuukautiset. Hän ei tehnyt ihramia ja hän pysyi Mekassa 

kunnes hänestä tuli puhdas ja hän teki ihraminsa siellä. Onko 

tämä sallittua ja jos ei niin mitä minun pitäisi tehdä?  

 

Tämä ei ole sallittua. Naisella tulisi olla ihraminsa Meeqaatissa 

eikä hänen tulisi mennä sen ohi vaikka hänellä olisi 

kuukautisensa. Hänen ihraminsa on oikein. Todiste löytyy 

Asmaa’ bint Umaissin (Abu Bakrin vaimon (radija Allaahu 

’anhu)) tarinasta. Hän synnytti matkallaan hajjille ja profeetta 

(sallAllaahu ’aleihi wa sallam) oli Dhul Hulaifah’n (67) 

Meeqaatissa aikoen tehdä jäähyväis-hajjinsa. Hän kysyi 

profeetalta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) mitä hänen pitäisi 

tehdä. Hän (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sanoi: ”ota kylpy, 

istathfiree (68) ja tee ihram (69).”  

 

Haidin veri on kuin nifaasin veri, joka tarkoittaa, että naisen 

tulisi toimia sen kanssa samalla tavalla sen puhtauden ja 

ihramiin valmistautumisen suhteen. Menstruoiva nainen 

ihramissaan ei voi astua Masjid al-Haraamiin sisään eikä hän 

voi tehdä tawaafia ennen kuin hänestä on tullut puhdas. 

Tämän vuoksi profeetta (sallAllaahu ’aleihi wa sallam) sanoi 

’Aishalle kun hänelle tuli kuukautiset umransa aikana: ”tee 

kaikki se mitä pyhiinvaeltajat tekevät paitsi, että älä suorita 

tawaafia Ka’ban ympäri ennen kuin olet puhdas.” (70) 

 

(66) Meeqaat: tulee sanasta mawaqeet jotka ovat tiettyjä profeetan 

(sallAllaahu ‘aleihi wa sallam) määrittämiä paikkoja niille ihmisille jotka 

omaksuvat ihramin tiellään Mekkaan aikoessaan suorittaa hajjin tai umran.  

(67) Dhul Hulaifah: eräs paikka joka on n. kilometrin päässä Medinasta 

Mekan tiellä.   

(68) Istathfiree: kankaan paneminen alapäähän ja sen tiukasti kiinni 

laittaminen 

(69) Kts Saheeh Muslim (englanti) V.2, s. 598-599, Hadeeth nro 2762 & 

2763, tarkoituksen tulkinta. 

(70) kts alaviitteet nro 5 & 6. 
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Samoin Saheeh al-Bukhaarissa ‘Aisha (radija Allaahu ‘anhaa) 

mainitsi, että kun hänestä tuli puhdas kuukautistaan niin hän 

suoritti tawaafin ja sa’ee’n. (71)  

 

Tämä osoittaa, että jos naiselle tulee kuukautiset ihramin 

aikana tai ennen tawaafia niin hänen ei tulisi suorittaa 

tawaafia tai sa’ee’aa ennen kuin hän on puhdas ja sen jälkeen 

kun hän ottanut kylvyn. Jos hänelle tulee kuukautiset tawaafin 

jälkeen niin hän voi suorittaa sa’ee’n ja leikata hiuksistaan ja 

tehdä loppuun kaikki umran rituaalit. Tämä johtuu siitä, että 

puhtaus kuukautisista ei ole sa’ee’n ehto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (71) Saheeh Al-Bukhari (arabia-englanti) V.1 P. 188-189 Hadeethit nro 314 

ja 316, tarkoituksen tulkinta. 
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Kuukautiset ja avioero 

 

K13: Olkaa hyvä ja selittäkää at-Talaq ar-Raj’een 

(peruutettavissa olevan avioeron) ehdot. Pitäisikö eronneen 

naisen pysyä aviomiehensä kotona tai perheensä luona 

iddansa aikana?  

 

Eronneen naisen pitää pysyä aviomiehensä kotona iddan 

määrätyn ajan ja hänen aviomiehellään ei ole lupaa heittää 

häntä ulos johtuen Allaahin lausunnosta:  

 

"Älkääkä kääntäkö heitä pois (aviomiestensä) kodeista, eikä 

heidän (itse) pitäisi lähteä paitsi siinä tapauksessa jos he ovat 

syyllistyneet johonkin laittomaan sukupuoliyhdyntään. Ja 

nämä ovat Allaahin asettamat rajat. Ja kuka tahansa rikkoo 

Allaahin rajoja, on todellakin tehnyt vääryyttä itselleen.” 

(koraani 65:1, tarkoituksen tulkinta)  

 

Se mitä jotkut ihmiset tekevät, jotka ohjaavat eronneen 

vaimonsa heidän vanhempiensa koteihin, on väärin ja 

ristiriidassa Allaahin määräysten kanssa. Hän, joka heti 

samassa jakeessa selvensi miksi on viisasta pitää vaimo 

aviomiehensä kotona sanomalla:  

  

 "Sinä (joka eroat vaimostasi) et tiedä, että Allaah voi tuoda 

myöhemmin jonkun uuden asian (eli palauttaa hänet sinulle 

jos kyse oli ensimmäisestä tai toisesta erosta)” (koraani 65:1, 

tarkoituksen tulkinta)  

 

Muslimien ei pitäisi näin ollen turvautua omiin perinteisiinsä ja 

rikkoa Allaahin määräämiä lakeja ja rajoja.  
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Ollessaan aviomiehensä kotona hänellä on lupa kaunistautua 

ja keskustella aviomiehensä kanssa ja hän voi tehdä kaikkia 

sallittuja asioita paitsi olla sukupuoliyhdynnässä tai lähestyä 

seksuaalisella tavalla. Aviomiehellä on lupa palata hänen 

luokseen sanomalla ”Palautan sinut minulle” tai hän voi tehdä 

sen olemalla hänen kanssaan sukupuoliyhdynnässä sillä 

aikomuksella, että hän palauttaa hänet (vaimon) hänelle.  

 

Mitä tulee eronneen vaimon iddaan, muutamat seikat 

tarvitsevat selvennystä:   

 

1) Jos hän on eronnut ennen sukupuoliydyntää ja ennen kun 

hän on ollut yksin hänen kanssaan, niin hänelle ei ole mitään 

iddaa. Sitten kun hän eroaa hänestä niin hän voi avioitua jos 

hän haluaa. Toisaalta jos hän oli yksin hänen kanssaan tai 

todellisessa sukupuoliyhdynnässä niin silloin hänelle kuuluu 

idda. Hänen iddaansa liittyy toisia ehtoja kuten seuraa:  

 

a) Jos hän on raskaana silloin hänen iddansa on voimassa 

kunnes hän synnyttää lastinsa huolimatta hänen raskautensa 

pituudesta. Esimerkiksi, mies voi erota hänestä aamulla ja hän 

voi synnyttää ennen keskipäivää. Silloin hänen iddansa (aika) 

on ohi. Mies voi erota hänestä Muharramin kuussa ja hän 

synnyttää Dhul Hijjan aikana. Hänen iddansa on 12 kuukautta. 

Tämä johtuu siitä, että Allaah (subhaanahu wa t’aala) teki 

selväksi, että raskaana olevan naisen idda on:  

 

 "Ja niiden idda (säädetty aika) jotka ovat raskaana (ovat he 

sitten eronneita tai heidän aviomiehensä ovat kuolleet) on 

siihen asti kunnes he synnyttävät (lastinsa).” (koraani 65:4, 

tarkoituksen tulkinta)  

 

b) Jos hän ei ollut raskaana mutta hänellä on vielä 

kuukautiskiertonsa niin hänen iddansa on kolme täyttä haidin 

kiertoa avioeron jälkeen eli siis hänelle tulee kuukautiset ja 
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sitten hänestä tulee puhdas (yksi kierto), hänelle tulee 

seuraavat kuukautiset sitten hänestä tulee puhdas (toinen 

kierto), ja loppuen lopuksi hänelle tulee kolmannet 

kuukautiset ja hänestä tulee puhdas (kolmas kierto). Idda on 

riippumaton jokaisen kierron välisen ajan pituudesta. Jos 

esimerkiksi hänestä on erottu kun hän imettää ja hänen 

kuukautisensa ei tullut kuin kaksi vuotta myöhemmin niin hän 

on silti iddan tilassa kunnes hän saa seuraavat kaksi 

kuukautiskiertoa. Huolimatta kolmen kierron välisestä ajasta 

(lyhyt tai pitkä) idda pysyy kolmena täytenä kiertona kuten 

Allaah (subhaanahu wa t’aala) sanoo:   

 

"Ja eronneet naiset odottavat (mitä tulee heidän 

avioliittoonsa) kolmen kuukautiskierron ajan” (koraani 2:228, 

tarkoituksen tulkinta)  

 

c) Jos hänellä ei ole kuukautisia, olkoon hän epäkypsä tai 

vanha, niin hänen iddansa on kolme kuukautta kuten Allaah 

sanoi:  

 

"Ja ne naisistanne jotka ovat ohittaneet kuukautiskierron iän, 

heidän iddansa (säädetty aikansa), jos teillä on epäilyksiä 

(heidän kuukautisistaan), on kolme kuukautta, ja niiden idda 

joilla ei ole kiertoa (eli he ovat vielä epäkypsiä) on myös kolme 

kuukautta” [paitsi kuoleman tapauksessa]. (koraani 65:4, 

tarkoituksen tulkinta)  

 

d) Jos jostain tunnetusta syystä menstruoivan naisen 

kuukautiset loppuvat ja ne eivät palaa ollenkaan (esim. hänen 

kohtunsa on poistettu) niin hänen iddansa on kuten sellaisen 

naisen joka on ohittanut kuukautiskierron iän eli kolme 

kuukautta.  

 

e) Jos jostain tunnetusta syystä hänen kuukautisensa loppuvat 

niin hänen tulee odottaa kunnes syy on poistunut ja hänen 
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kuukautisensa jatkuvat. Hänen iddansa on kolme täyttä 

kuukautiskiertoa.  

 

f) Jos jostain tietämättömästä syystä hänen kuukautisensa 

loppuvat, niin muslimioppineiden mukaan hänen iddansa pitää 

kestää yhden vuoden, 9 kuukautta, joka peittoaa raskauden ja 

kolme kuukautta iddaa varten.  

 

Viimeiseksi sellaisen naisen idda, jonka aviolittosopimus on 

lopetettu khulalla (naisesta eroaminen jotain laillista tarjousta 

vastaan hänen aviomiehelleen) tai jollain muulla tavalla, on 

yksi ainoa kuukautiskierto.  
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Allaahin tahdosta, ”Naisten luonnollinen veri” –kirjan toinen 

painos saatiin loppuun perjantai-iltapäivänä Rajabin 21. 

päivänä vuonna 1415 hijri, joka vastaa joulukuun 23. päivää 

vuonna 1994, Buraydassa, Saudi-Arabian kuningaskunnassa. 

Lisätarkistus tehtiin Rajabin 3. päivänä 1425 (18.8.2004). 

Viimeisin tarkistus saatiin loppuun Shabaanin 13. päivänä 1426 

(17.9.2005).  

 

Hyväksyköön Allaah tämän työn. Mikä tahansa menestys tässä 

työssä on Allaahilta ja mikä tahansa virhe on minulta ja 

sheitaanilta. Allekirjoittanut:  

 

Allaahin palvelija, Saleh as-Saleh 
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