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LUKU 1 

 

ESITTELY 
 

 

Määritelmä 

 

Arabiankielinen sana parralle on lihyah. Se on johdettu sanasta lahy (leuka) ja lahyaan (kaksi 

leukaa). Täten parran määritellään olevan se karvoitus, joka kasvaa poskilla ja leuassa [Al-

Qaamuus Al-Muhiit, Al-Fayruuzabaadii; Lisaan Al-‟Arab, Ibn Mandhuur]. Se pitää sisällään ne 

karvat, jotka kasvavat ohimoilla, alahuulen alapuolella ja alaleuassa, sekä ne karvat, jotka kasvavat 

leukojen alapuolella. 

 

 

Määräys 

 

Parran kasvattaminen on waajib (pakollista) kaikille miehille, jotka kykenevät tekemään niin. Kuten 

tullaan esittämään alla, niin tälle on olemassa runsaasti todisteita sunnassa, ja se on islamin 

oppineiden yhtämielinen näkemys. 

 

 

Oppineiden asenne 

 

Kaikki Oikeamielisten edeltäjien oppineet, mukaan lukien neljä Imaamia, ovat yhtä mieltä siitä, että 

parran ajaminen on haraam. He pitävät sen ajamista kiellettynä silpomisena, kuten on kerrottu 

‟Umar ibn ‟Abdul-‟Aziizilta [Ibn ‟Asaakirin kirjassa At-Taariikh]. He pitivät sellaisia miehiä, jotka 

ajoivat partansa, naisellisina. Moni heistä ei edes hyväksynyt sellaisen miehen todistusta tai antanut 

hänen johtaa rukouksia. 

 

 

HANAFIT 

 

Hanafien mukaan:  

 

“Miehen on kiellettyä leikata partansa ... mitä tulee siihen että sen leikkaa 

lyhyemmäksi kuin nyrkin pituus – kuten jotkut lännestä olevat ihmiset sekä naiselliset 

miehet tekevät – niin kukaan ei salli tätä. Ja mitä tulee sen kokonaan pois ajamiseen, 

niin se on intialaisten juutalaisten sekä persialaisten tulenpalvojien tekosia.” [Ad-

Durr Al-Mukhtaar] 

 

Ibn ‟Aabidain sanoi:  

 

”Miehen on kiellettyä leikata partansa.” [Radd Al-Muhtaar, 2:418] 
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MAALIKIT 

 

Maalikien mukaan:  

 

“Parran ajaminen on kiellettyä, kuin myös sen leikkaaminen mikäli se aiheuttaa 

(selvää) silpoutumista. Mutta mikäli siitä tulee ylisuuri, ja mikäli sen leikkaaminen ei 

olisi silpomista, niin siinä tapauksessa siitä voidaan leikata, mutta se olisi ei-pidettyä 

ja vastoin sitä, mikä on parempi.” [Sharh Ar-Risaalah, Abul-Hasan ja Al-‟Adwin 

kommentaari] 

 

Al-‟Adwi sanoi:  

 

”On kerrottu Maalikilta että hän vihasi minkään pois ajamista leukojen alta, kunnes 

hän sanoi, ’Se on tulenpalvojien tekosia.’ Ja on kiellettyä poistaa parran karvoja.” 

[Sharh Ar-Risaalah, Abul-Hasan, Al-‟Adwin kommentaari, 2:411] 

 

Ibn ‟Abdul-Barr sanoi:  

 

”On kiellettyä ajaa parta, ja sitä eivät tee ketkään paitsi naiselliset miehet.” [At-

Tamhiid] 

 

 

SHAAFI’IT 

 

Mitä tulee Shaafi‟eihin, niin Imaam Ash-Shaafi‟i on ilmaissut että parran ajaminen on kiellettyä. 

[Al-Umm] Myös Al-Athruu‟ii sanoi: ”Oikea näkemys on se, että on kiellettyä ajaa parta kokonaan 

ilman että siinä on jokin (lääketieteellinen) ongelma.” [Sharh Al-Ubaab] 

 

 

HANBALIT 

 

Hanbalit ovat poikkeuksetta samaa mieltä siitä, että parran ajaminen on kiellettyä [Al-Insaaf, Sharh 

Al-Muntahaa, jne.]. 

 

Ibn Taimiyyah sanoi: 

 

”On kiellettyä ajaa parta.” [Al-Ikhtiyaaraat Al-‟Ilmiyyah, s. 6] 

 

As-Saffariinii sanoi: 

 

”Meidän madhabissamme on yhtämielisyys siitä, että on kiellettyä ajaa parta.” 

[Ghithaa‟ Al-Albaab, 1:376] 
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IBN HAZM 

 

Ibn Hazm Al-Andaluusii sanoi:  

 

“Kaikki oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että parran ajaminen on yksi silpomisen 

muoto, ja (että se) on kiellettyä.” [Maraatib Al-Ijmaa', s.157); Al-Muhalla, 2:189] 

 

 

IBN TAIMIYYAH 

 

Shaikh Al-Islaam Ibn Taimiyyah sanoi: 

 

“Johtuen autenttisista hadiitheista, on kiellettyä ajaa parta, ja kukaan ei ikinä ole 

sallinut sitä.” 

 

 

NYKYAIKAISET OPPINEET 

 

Meidän aikamme suuret oppineet ovat ilmaisseet, että on kiellettyä ajaa parta tai leikata se lyhyeksi. 

Heidän joukossaan ovat mm. ‟Ali Mahfuudh, Muhammad Naasirud-Diin Al-Albaani, ‟Abdul-‟Aziiz 

Bin Baaz, Al-Kandahlaawii, Abu Bakr Al-Jazaa‟irii, Ismaa‟iil Al-Ansaarii, sekä monia muita. 

 

 

Parran pituus 

 

Profeetan saws määräykset ilmentävät selvästi sitä, että parta tulisi säästää kokonaan. Sen lisäksi 

Profeetalla saws sekä hänen seuralaisillaan oli täyteläiset ja suuret parrat. 

 

Ei ole olemassa mitään autenttisia kerrontoja, jotka ilmentäisivät sitä että Profeetta saws trimmasi 

partaansa. Mutta on olemassa autenttisia kerrontoja joukolta sahaaboja – erityisesti Ibn ‟Umarilta, 

Abu Hurayralta sekä Ibn ‟Abbaasilta (olkoon Allaah heihin kaikkiin tyytyväinen), – jotka 

ilmentävät sitä, että heillä oli tapanaan leikata se, mikä ulottui nytkin pituuden ulkopuolelle. On 

myös olemassa samankaltaisia kerrontoja joukolta salafeja, mukaan lukien Ibraahiim An-Nakha‟ii, 

Maalik sekä Ahmad. [Useita tällaisia, autenttisia kerrontoja on koonnut Al-Albaanii kirjassaan Ad-

Da‟iifah (seuraten hadiithia numero 2355)] 

 

”Kun ‟Abdullaah ibn ‟Umar meni hajjille tai ‟umralle, hän otti parrastaan kiinni nyrkillä ja 

leikkasi sen, mikä ulottui hänen nyrkkinsä ulkopuolelle.” [Al-Bukhaarii] 

 

Näin ollen yleinen käsky parran säästämisestä tulisi rajoittaa sahaabojen ymmärrykseen ja 

käytäntöön, ja sen pituuden leuan alapuolella ei tulisi ylittää miehen nyrkkiä. 

 

[Suom. huom.: Tämä on kirjan kirjoittajan näkemys parran enimmäispituudesta, mutta oppineiden 

enemmistön näkemys – sekä oikea ja parhaiten tuettu näkemys, ja Allaah tietää parhaiten – on se, 

että parralla ei ole  mitään enimmäispituutta; ja että tämä nyrkin pituus on ainoastaan 

vähimmäispituus, johon kasvettuaan parrasta on joidenkin oppineiden mukaan sallittua leikata sen 

yli menevä osa. Mutta parran on pituudesta riippumatta oltava siisti ja hoidettu; Allaah on Kaunis ja 

rakastaa kauneutta. Ja Allaah tietää pahaiten.] 
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LUKU 2 

 

PARRAN AJAMISEN VÄÄRYYDET 
 

 

Parran ajaminen johtaa koko joukkoon islamilaisia rikkomuksia, joiden joukossa ovat seuraavat:  

 

 

1. Tottelemattomuus Allahia kohtaan 

 

Parran ajaminen on tottelemattomuuden teko Allahia kohtaan, kuten on ilmaistu Hänen 

Lähettiläänsä saws sanoissa. Abu Hurairah kertoi, että 

 

”Jemenin hallitsija, jonka oli nimittänyt persialainen hallitsija Kisra, lähetti kaksi 

lähettilästä Lähettilään luokse. Kun he tulivat hänen luokseen, hän huomasi että he 

olivat ajaneet partansa ja antaneet viiksiensä kasvaa suuriksi. Inhoten heidän 

rumaa ulkomuotoaan, hän käänsi kasvonsa pois ja sanoi, 

 

‟Voi teitä, kuka käski teidän tehdä niin?‟ He vastasivat: ‟Meidän herramme 

(Kisra)!‟ 

 

Lähettiläs vastasi: ‟Mutta minun Herrani, ylhäinen ja ylistetty olkoon Hän, on 

määrännyt minut säästämään partani ja trimmaamaan viikseni.‟” [Kertonut Ibn 

Jariir At-Tabari, Ibn Sa‟d sekä Ibn Bishraan. Al-Albaani vahvisti sen olevan hasan 

(Al-Ghazzaalin Fiqh As-Siirah, s. 359)] 

 

 

2. Tottelemattomuus Lähettilästä saws kohtaan 

 

Parran ajaminen on tottelemattomuuden teko Lähettilästä saws kohtaan, joka määräsi monessa 

hadiithissa miehet säästämään partansa . Ibn ‟Umar kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

”Trimmatkaa viikset tarkasti, ja säästäkää parta.” [Al-Bukhaarii, Muslim sekä 

muita] 

 

Lähettilään saws totteleminen on sama kuin Allahin totteleminen: 

 

”Joka tottelee Lähettilästä, on totellut Allahia; ja joka kääntyy pois, niin emme ole 

lähettämeet sinua heidän vartijakseen.” [An-Nisaa‟ 4:80] 

 

 

3. Poikkeaminen Lähettilään saws johdatuksesta 

 

Ei ole epäilystäkään siitä, että Allahin Lähettiläs saws on paras esimerkki miehestä – niin 

ulkonäössään kuin teoissaankin. Allaah sanoo: 

 

”Totisesti teille on Allahin Lähettiläässä hyvä esimerkki seurata, sille, joka toivoo 

Allahia (Hänen tapaamistaan) ja Viimeistä päivää sekä muistaa Allahia paljon.” 

[Al-Ahzaab 33:21] 
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Ja Jaabir kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: 

 

”Totisesti paras johdatus on Muhammadin johdatus.” [Muslim] 

 

Jaabir ibn Samurah kertoi että Allahin Lähettiläällä oli suuri parta [Muslim]. Parran pois ajaminen 

ilmentää selvästi poikkeamista hänen saws ulkonäöstään ja johdatuksestaan. 

 

 

4. Poikkeaminen uskovaisten tavoista 

 

Muslimin on ponnisteltava seuratakseen uskovaisten tapoja sekä samaistuttava heihin. Tämä on 

Allahin ilmaisema pakollinen velvoite: 

 

”Joka vastustaa Lähettilästä sen jälkeen kun johdatus on tullut hänelle selväksi, ja 

seuraa muuta kuin uskovaisten tietä, Me tulemme pitämään hänet sillä (polulla) 

mihin hän kääntyi, ja laittamaan hänet Helvettiin – mikä huono määränpää (se 

onkaan)!” [An-Nisaa‟ 4:115] 

 

Huom.: Kuvaus „uskovaiset‟ yllä olevassa jakeessa viittaa ensisijaisesti ja ennen kaikkiea 

Sahaaboihin (Profeetan saws seuralaisiin, olkoon Allaah heihin kaikkiin tyytyväinen). 

 

Kaikki Profeetat, Sahaabat sekä tämän umman suuret oppineet ja oikeamieliset edeltäjät kasvattivat 

partansa. Ei ole olemassa minkäänlaista kerrontaa yhdeltäkään heistä, että he olisivat valikoiden 

ajaneet partansa. Esimerkiksi, Allaah kertoo meille että Haaruun puhutteli veljeään Muusaa 

seuraavasti:  

 

Hän sanoi, ”Oi äitini poika, älä tartu parrastani äläkä päästäni...” [Ta Ha 20:94] 

 

Lisäksi on olemassa autenttisia kerrontoja, jotka ilmentävät sitä että Oikeamielisillä seuraajilla, 

kuten myös muilla sahaaboilla ja taabi‟uuneilla (seuraajilla) oli suuret parrat. Abu Bakrilla oli paksu 

parta [Quut Al-Quluub 4:9], ‟Umarilla oli suuri parta [Al-Isaabah 2:511], ‟Uthmaanilla oli suuri 

parta [Al-Isaabah 2:455], ja ‟Alin parta oli niin leveä, että se ulottui koko hänen olkapäidensä 

väliselle alueelle [Ibn Sa‟din At-Tabaqaat, 3:25]. Näin ollen parran ajaminen osoittaa selvää 

poikkeamista uskovaisten tavoista. 

 

 

5. Epäuskovaisten matkiminen 

 

Muslimeita on määrätty olemaan erilaisia sekä erottumaan epäuskovaisista. Suurah Al-Faatihassa 

meitä määrätään pyytämään Allahia johdattamaan meidät pois epäuskovaisten teiltä: 

 

”Johdata meidät Suoralle tielle – niiden tielle, joiden päälle olet suonut suosiosi; ei 

niiden, joiden päällä on (Sinun) vihasi, eikä niiden, jotka ovat menneet harhaan.” 

[Al-Faatihah 1:6-7] 

 

Allaah myös kielsi Hänen Lähettilästään saws seuraamasta tietämättömien haluja. Ja totisesti 

jokainen, joka ei ole Todellisella johdatuksella, on tietämätön. Allaah sanoo: 

 

”Äläkä seuraa niiden haluja, joilla ei ole tietoa.” [Al-Jaathiyah 45:18] 
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Profeetta saws on sanonut, että sellaista henkilöä, joka matkii tiettyjä ihmisiä, pidetään (islamissa) 

yhtenä heistä. Ibn ‟Umar kertoi että Allahin Lähettiläs sanoi: 

 

”Minut on lähetetty, lähellä Viimeistä tuntia, miekan kanssa – kunnes Allahia 

palvotaan yksin ilman vertaisia. Minun elantoni on määrätty miekkani varjon alle. 

Nöyryytys ja häviö ovat määrätty niille, jotka poikkeavat määräyksistäni. Ja joka 

matkii joitain ihmisiä, hän on yksi heistä.” [Kertonut Abu Dawuud ja muita, Al-

Albaani vahvisti sen olevan autenttinen (Irwaa‟ Al-Ghaliil no. 1269)] 

 

Kuinka hirvittävää olisikaan sellaiselle henkilölle jota Allaah on suosinut islamilla, löytää itsensä 

Tuomiopäivänä ei-muslimien kanssa henkiin herätettynä – vain siksi, että hän piti heidän 

matkimisestaan. 

 

Allahin Lähettiläs saws on useassa hadiithissa yhdistänyt parran säästämisen (ts. kasvamaan 

jättämisen) erottautumiseen muiden uskontojen seuraajista. 

 

Abu Hurairah kertoi että Profeetta saws sanoi:  

 

“Leikatkaa viikset ja kasvattakaa partanne. Olkaa erilaisia kuin tulenpalvojat.” 
[Kertonut Muslim ja muita] 

 

Abu Umaamah kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

”Leikatkaa viiksenne ja jättäkää partanne rauhaan. Olkaa erilaisia kuin Kirjan 

kansa.” [Muslim] 

 

Ibn ‟Umar kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

”Olkaa erilaisia kuin mushrikuun; trimmatkaa viiksenne ja jättäkää partanne.” 

[Al-Bukhaari ja Muslim] 

 

Huom.: ‟Mushrikuun‟ – ne, jotka liittävät muita Allahin rinnalle palvonnassa. 

 

Näin ollen parran ajaminen on matkinnan teko epäuskovaisia kohtaan, ja sitä tulisi halveksia ja 

vihata erittäin paljon. Se on ristiriidassa monien islamin peruskäsitteiden kanssa, ja siitä huolimatta 

monet muslimimiehet tekevät sen noudattaen epäuskovaisten käytäntöjä! Totisesti, Allahin 

Lähettiläs on kertonut ennalta totuuden, kuten on kerrottu Abu Sa‟iid Al-Khudrilta että hän saws 

sanoi: 

 

”Te tulette seuraamaan teitä edeltäneiden esimerkkiä, kämmenen mitta kämmenen 

mitalta ja kyynärä kyynärältä. Vaikka he menisivät sisään liskon koloon, te tulisitte 

totisesti menemään sinne!” Häneltä saws kysyttiin: ”Tarkoitatko juutalaisia ja 

kristittyjä?” Hän vastasi, ”Keitä muitakaan?” [Al-Bukhaari, Muslim sekä muita] 
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6. Allahin luomuksen muuttaminen ilman lupaa 

 

Lukuun ottamatta sellaisia tapauksia jotka on tarkasti osoitettu islamissa, on kiellettyä muuttaa sitä 

tapaa, jollaiseksi Allaah on luonut asiat. Allahin luomuksen muuttaminen ilman lupaa pitää 

sisällään Saatanan tottelemista, joka, kuten Allaah meille kertoo, on sanonut:   

 

“ ...Eivätkä he (tosiasiassa) kutsu mitään muuta kuin Saatanaa, peräänantamatonta 

kapinallista! Allaah on kironnut hänet. Ja hän (Saatana) sanoi: „Tulen totisesti 

ottamaan orjistasi tietyn osan.‟ ‟Totisesti tulen johtamaan heidät harhaan, ja 

totisesti tulen herättämään heissä valheellisia himoja, ja totisesti tulen määräämään 

heidät silpomaan karjaeläinten korvia, ja totisesti tulen määräämään heidät 

muuttamaan Allahin luomusta.‟ Ja joka ottaa Saatanan liittolaiseksi Allahin sijaan, 

niin totiseti hän on hävinnyt suuren häviön...” [An-Nisaa‟ 4:117-119] 

 

Allaah on kunnoittanut ihmisiä ja muovannut heidät parhaaseen muotoon:  

 

”Totisesti olemme luoneet ihmisen parhaaseen varteen.” [At-Tiin 95:4] 

 

Tämän muuttaminen ilman lupaa on totisesti suuri hirmuteko sekä harhautuminen, joka ansaitsee 

rangaistuksen. 

 

Lähettiläs saws on julistanut että ne naiset, jotka muuttavat sitä minkä Allaah on luonut (kuten 

kasvojensa karvoja poistamalla, peruukkeja käyttämällä, hampaitaan viilaamalla tai vartaloitaan 

tatuoimalla), pyrkien sillä parantamaan ulkonäköään, ovat Allahin kiroamia. 

 

Ibn Mas‟uud kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

“Allaah on kironnut ne (naiset) jotka tatuoivat, jotka ottavat tatuointeja, jotka 

nyppivät kasvojen karvoja ja joille nypitään kasvojen karvoja, jotka yhdistävät 

hiuksensa muiden (teko)hiusten kanssa, sekä ne, jotka viilaavat hampaitaan 

kauneuden takia – he kaikki muuttavat Allahin luomusta.” [Al-Bukhaari ja Muslim] 

 

Tässä hadiithissa mainitaan erityisesti naiset, sillä he tavallisesti pyrkivät kaunistamaan itseään 

enemmän kuin miehet. Mutta tämä varoitus pätee molempiin sukupuoliin, sillä kirouksen ehto on 

ilmoitettu: Allahin luomuksen muuttaminen. Näin ollen tämä kirous pätee keneen tahansa, joka 

täyttää tämän ehdon. 

 

Parran pois ajaminen tulee tämän varoituksen alaiseksi, sillä se on paljon pahempaa kuin ‟nams‟ 

(kasvojen karvojen kulmakarvojen poistaminen), jota jotkut naiset harjoittavat. 

 

At-Tahanawi sanoi:  

 

“On vakiintunut (asia islamissa), että Allahin luomuksen muuttaminen on syy tälle 

kiroukselle, ja että mikä tahansa minkä Allahin Lähettiläs kieltää, on (myös) Allahin 

kieltämä.” [Bayaan Al-Qur‟aan] 

 

WaliyUllaah Ad-Dahlaawii sanoi:  
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“Sen (parran) (pois) leikkaaminen on tulenpalvojien tapa, ja se pitää sisällään 

Allahin luomuksen muuttamista.” [Bayaan Al-Qur‟aan] 

 

 

7. Naisten matkiminen 

 

Parta tuo esiin merkittävän eron miesten ja naisten välillä. Sen pois ajaminen poistaa tämän eron, ja 

on näin ollen tapa matkia naisia. Mikä tahansa teko, joka pitää sisällään vastakkaisen sukupuolen 

matkimista, tekee henkilöstä alttiin Allahin ja Hänen Lähettiläänsä saws kiroukselle. Ibn ‟Abbaas 

kertoi: 

 

”Allahin Lähettiläs on kironnut miehet jotka matkivat naisia, sekä naiset jotka 

matkivat miehiä.” [Al-Bukhaarii sekä muita] 

 

Al-Kandahlaawii sanoi:  

 

”Kenelläkään ei voi olla epäilystä siitä, että naisten täydellinen matkiminen saa 

alkunsa parran ajamisesta. Tämä matkiminen on vahvempi kuin heidän vaatteidensa 

sekä muiden asioidensa matkiminen, sillä parta on kaikkein huomattavin ja suurin ero 

miesten ja naisten välillä. Tämän voi jokainen ihminen huomata, eikä sitä kiellä 

kukaan muu kuin sellainen, joka haluaa pettää itseään, seurata halujaan sekä olla 

naisellinen sen jälkeen kun Allaah on suosinut häntä miehen hyvällä ulkomuodolla.” 

[Wujuub i‟faa Al-Lihyah, s. 31-32] 

 

 

8. Puhdasta fitraa vastoin meneminen 

 

Lähettiläs saws tähdentää, että lapsi syntyy puhdasluontoisena, mutta tätä luontoa saattavat 

jälkeenpäin sumentaa nautinnonhalu tai epäsuotuisat ympäristön vaikutteet. Abu Hurairah ja Al-

Aswad bin Sari kertoivat että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

”Jokainen lapsi syntyy puhtaalla fitralla (luonnolla) – kunnes hän tulee 

kykeneväksi ilmaisemaan itseään. Sitten hänen vanhempansa tekevät hänestä 

juutalaisen, kristityn, tulenpalvojan tai pakanan.” [Al-Bukhaarii ja Muslim] 

 

Lisäksi Allahin Lähettiläs saws mainitsi kymmenen ominaisuutta, jotka ilmentävät hyvää, puhdasta 

luontoa. Kaksi näistä ominaisuuksista ovat viiksien trimmaaminen sekä parran kasvattaminen. 

‟Aa‟ishah kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

”On olemassa kymmenen ominaisuutta, jotka ovat fitrasta: Viiksien trimmaaminen, 

parran jättäminen, siwaakin käyttäminen, veden sisään vetäminen (puhdistaakseen 

nenän) [ja suun huuhteleminen], kynsien leikkaaminen, sormenvälien peseminen, 

kainalokarvojen nyppiminen, häpykarvojen (pois) ajeleminen, intiimialueiden 

peseminen vedellä, [sekä ympärileikkaus].” [Muslim, Abu Dawuud, Ahmad, Ibn Abi 

Shaybah sekä muita. Hakasulkeissa olevat kohdat eivät ole mukana Muslimin 

kerronnassa. (Sahiih Al-Jaami‟ no. 2222] 

 

Tämä fitrah ei eikinä muutu ajan mukana: Allaah sanoo,  
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”Allahin fitrah (puhdas luonto), jolle (jonka mukaan) Hän on luonut ihmiset. Ei 

ole  mitään muutosta Allahin luomuksessa.” [Ar-Ruum 30:30] 

 

Epäuskovaisten jalanjälkiä seuraten, monen muslimin fitrah on nyt hyvin epämuodostunut. He 

pitävät paljaaksi ajeltua (ts. parratonta) miestä komeampana ja maskuliinisempana kuin parrallista – 

juuri päinvastoin kuin mitä Lähettiläs saws julisti ylläolevassa hadiithissa! 

 

 

9. Uskonnon pilkkaaminen 

 

Tällä epämuodostuneella fitralla, joka monella nykyaikaisella muslimilla on, he osoittavat 

hyväksyntänsä epäuskovaisten tavoille ja epä-hyväksyntänsä Allahin Lähettilään saws 

johdatukselle!! He koristavat itsensä lyhyiksi ajelluilla parroilla, ja häpeävät mennä tärkeisiin 

toimintoihin tai tapaamisiin vähäiselläkään parralla. He ihailevat paljaaksi ajellun miehen säihkyvää 

ulkonäköä ja onnittelevat sellaista, joka on juuri ollut kivannäköisessä parranajossa! He kehottavat 

sukulaisiaan, lapsiaan ja alaisiaan ajamaan partansa, julistaen että parta on merkki epäsiisteydestä, 

jälkeenjääneisyydestä ja laiskuudesta! He pilkkaavat partaa ja jokaista, joka kasvattaa sen! 

 

Näin tekemällä he pilkkaavat vakiintunutta osaa islamin uskonnosta – ja tämä on suuri synti. Mikäli 

he eivät tiedä sitä, niin he ovat mitä tietämättömämpiä uskonnostaan, ja jos he tekevät sen 

tietoisesti, niin he saattavat pudota varmaan epäuskon tekoon – etsimme suojaa Allahista. 
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LUKU 3 

 

EPÄILYKSIÄ JA VÄÄRINKÄSITYKSIÄ 
 

 

Selkeistä sunnan teksteistä sekä suurien islamin oppineiden yhtämielisyydestä huolimatta 

huomaamme, että valtaosa meidän aikamme  muslimimiehistä eivät kasvata partojaan. Tämä on 

yksi niistä monista merkeistä, että suurin osa muslimeista eivät seuraa uskontonsa opetuksia. 

Lisäksi on olemassa lukuisia epäilyksiä ja väärinkäsityksiä, joihin monet miehet tukeutuvat 

oikeuttaakseen partojensa ajamisen. Seuraavassa tulemme korostamaan kaikkein tärkeimpiä näistä. 

 

 

Pelkkä Sunna? 

 

Kuulemme usein tekosyyn “Mutta se on vain sunna!” Heidän ymmärryksessään parran 

kasvattaminen on parhaimmillaankin vapaaehtoinen sunna! Aikaisemman keskustelun perusteella 

on ilmiselvää että tämä on virheellinen ymmärrys, eikä ole epäilystäkään siitä että sen 

kasvattaminen on pakollinen sunnah. 

 

 

Fatwoja oppineilta? 

 

HUONOJA ESIMERKKEJÄ 

 

Ihmisiä johtaa usein harhaan joukko tämänhetkisiä sheikhejä, jotka hylkäävät tämän sunnan tai 

antavat perusteettomia fatwoja sitä vähätellen. Täten he antavat  muille huonon esimerkin ja saavat 

heidätkin hylkäämään tämän sunnan. Ja varmasti, tämä lisää heidän syntitaakkaansa. Jariir ibn 

‟Abdillaah  kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

”Joka aloittaa islamissa hyvän asian, saa siitä palkkionsa, sekä samanlaiset 

palkkiot kuin ne jotka seuraavat häntä siinä, sen vähentämättä mitään heidän 

palkkioistaan. Ja joka aloittaa islamissa pahan asian, saa siitä taakkansa, kuin 

myös samanlaiset taakat kuin ne jotka seuraavat häntä siinä, sen vähentämättä 

mitään heidän taakoistaan.” [Kertonut Muslim, Ahmad sekä muita (Ahkaam Al-

Janaa‟iz, s. 226)] 

 

Yhden sellaisen väärän fatwan on antanut Al-Qaradaawii:  

 

”On totta että ei ole olemassa mitään kerrontoja siitä että kukaan salafeista olisi 

ajanut partaansa, mutta se voi johtua siitä että heillä ei ollut  mitään tarvetta sille, ja 

se oli heidän tapansa (kasvattaa sitä).” [Al-Halaal wal-Haraam fil-Islaam] 

 

Aikaisemmista keskusteluistamme on selvää että tämä on kelpaamaton perustelu, varsinkin koska 

syy parran kasvattamiseen on paljon suurempi kuin pelkkä tapa – se on Allahin määräys! 

 

 

VALHEELLISET vs. TODELLISET OPPINEET 

 

Jokainen, joka on johtavassa asemassa tai fatwojen antamis-asemassa, ei ole todellinen oppinut. 

Todelliset oppineet ovat niitä, jotka perustavat fatwansa selviin todisteisiin Allahin Kirjasta ja 
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Hänen Lähettiläänsä sunnasta. Ajan kuluessa yhä vähemmän ja vähemmän todellisia oppineita tulee 

olemaan olemassa. Mutta tämän ei tule oikeuttaa kenellekään valheellisten oppineiden puoleen 

kääntymistä.  

 

‟Abdullaah ibn ‟Amr kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

”Allaah ei poista tietoa yhtäkkiä ihmisten rinnoista, vaan Hän ottaa tiedon pois 

ottamalla oppineiden henget. Kun oppineita ei ole enää jäljellä, ihmiset tulevat 

nimittämään tietämättömiä johtajia. Kun heiltä kysytään, he antavat fatwoja ilman 

tietoa, mennen harhaan ja johtaen muita harhaan.” [Al-Bukhaarii, Muslim sekä 

muita]. 

 

 

Profeetta saws trimmasi partaansa? 

 

Jotkut ihmiset oikeuttavat partojensa ajamisen sillä, että Profeetalla saws oli tapana trimmata 

omaansa. Tällä he useinmiten viittaavat siihen, mitä At-Tirmidhi on kertonut ‟Amr ibn Shu‟aybilta, 

hänen isältään, hänen isoisältään (Ibn ‟Umarilta) – olkoon Allaah heihin tyytyväinen:  

 

”Profeetalla saws oli tapanaan leikata partansa leveydestä ja pituudesta.”  

 

Mutta tämä kerronta on erittäin heikko eikä sitä voida käyttää todisteena (kuten An-Nawawi on 

ilmaissut Sharh Al-Muhathhabissa, 1:321). Ja vaikka se ei olisi heikko, niin siinäkin tapauksessa 

tämä kerronta olisi ainoastaan todiste parran trimmaamiselle, ei sen pois ajamiselle. 

 

[suom. huom.: Hadiithin on kertonut At-Tirmidhi, hadiith no. 2912. Hän itse sanoi että se on ghariib 

eli outo. Sen kertojaketjussa on ‟Umar ibn Haaruun, joka on matruuk (hylätty, ts. hänen kerrontansa 

hylätään), kuten Al-Haafidh Ibn Hajar sanoi At-Taqriibissa. Katso Fataawa al-Lajnah ad-Daa‟imah 

5/136] 

 

 

Ketä  meidän tulee miellyttää? 

 

Oikeuttaakseen partansa ajamisen, jotkut miehet esittävät sen tekosyyn että heidän vaimonsa pitävät 

heistä enemmän ilman partaa! Meidän tulisi pelätä Allahia ja muistaa, että meidän suuntamme tässä 

elämässä on oltava Allahin sekä Hänen Lähettiläänsä selkeiden määräyksien noudattaminen, eikä 

vaimojen, vanhempien, ystävien jne. epämuodostuneiden mieltymyksien noudattaminen! 

 

„Ali kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi:  

 

“Tottelevaisuutta ei saa osoittaa ihmiselle mikäli siinä on tottelemattomuutta 

Allahille. Tottelevaisuus on ainoastaan hyvissä asioissa.” [Kertonut Al-Bukhaarii ja 

Muslim sekä muita. Samankaltaisen hadiithin ovat kirjanneet Ahmad sekä muita 

‟Imraan ibn Husainilta, ja Al-Albaani on vahvistanut sen olevan autenttinen (As-

Sahiihah, no. 179, 180)] 
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Ärsytystä ja kutinaa? 

 

Jotkut miehet väittävät että parran kasvattaminen aiheuttaa heille ankaraa ihoärsytystä ja kutinaa. 

Tämä ei voi aiheutua puhtaan fitran noudattamisesta, mutta se kyllä aiheutuu kunnollisen 

puhdistamisen sekä sunnan mukaisen wudun tekemisen laiminlyömisestä. 

 

Mikäli jollakulla on aito ja epätavallinen iho-ongelma, niin hänen on konsultoitava todellista 

muslimilääkäriä löytääkseen parhaan tavan hoitaa tätä ongelmaa tavallla, joka säilyttäisi hänen 

partansa koskemattomana niin paljon kuin mahdollista. 

 

 

Työvaatimukset? 

 

Jotkut miehet väittävät, että heidän työnsä vaativat parran pois ajamista, ja että he menettäisivät 

työnsä mikäli eivät aja (sitä pois). Useinmiten tämä ei ole totta. Mikäli henkilö antaa todisteita 

(kuten tämän kirjan liitteiden joukossa oleva kirje) siitä, että parta on uskonnollinen vaatimus, 

työnantaja ei voi pakottaa miestä ajamaan sen pois. 

 

Mikäli siitä tulee mitä todennäköisintä että hän menettäisi työnsä mikäli kasvattaisi partansa, niin 

silloin hänen on punnittava tilanteensa ja katsottava, kumpi vaihtoehto aiheuttaisi hänelle enemmän 

vahinkoa: parran pois ajaminen vai sen orjuuttavan työn menettäminen. Sen perusteella, ja 

konsultoituaan joitain tietäviä ihmisiä, hänen tulee ottaa se suunta, mikä on kaikkein miellyttävin 

Allahille. 

 

 

Uhka elämälle? 

 

Jotkut miehet väittävät että partojen kasvattaminen tietyissä maissa vaarantaisi heidän henkensä tai 

aiheuttaisi heille vahinkoa heidän olemuksessaan, omaisuudessaan tai uskonnossaan. Mikäli tämä 

on totta, niin siihen tulee suhtautua varovaisella ja kohtuullisella tavalla, samankaltaisella kuin 

edellisessä osiossa kuvailtu tapa. 

 

Mutta hänen ei tule ottaa vainoharhaista tai pelkurimaista asemaa ja olettaa että kaikki pahan voimat 

tullaan mobilisoimaan häntä vastaan heti kun pari karvaa alkaa ympäröidä hänen naamaansa. 
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LUKU 4 

 

MUUT KARVAT 
 

 

Viikset 

 

Kolmannessa luvussa esitetyt hadiithit määräävät miehiä trimmaamaan viiksensä tarkasti, sekä 

ilmentävät myös että niiden trimmaaminen on yksi fitran ominaisuuksista. 

 

Viiksien trimmaaminen tehdään leikkaamalla ne samalle tasolle ylähuulen kanssa. Tämä on 

kerrottu viideltä sahaabilta [kertonut At-Tabaraanii, Al-Baihaqii sekä muita, Al-Albaani vahvisti 

sen olevan hasan (Aadaab Az-Zifaaf, s. 209)]. 

 

Viiksien trimmaaminen tulisi tehdä vähintään 40 päivän välein. Tätä ilmentää Anasin alla oleva 

hadiith. 

 

Viiksien pois ajaminen kokonaan on bid‟ah, kuten (Imaam) Maalik on julistanut:  

 

“Tämä on bid’ah, joka on ilmennyt ihmisten joukossa ... minun mielipiteeni koskien 

ihmistä, joka ajaa viiksensä kokonaan pois, on se, että häntä tulisi lyödä.” [Kertonut 

Al-Baihaqii, 1:151. Al-Albaani vahvisti sen olevan autenttinen, Aadaab Az-Zifaf 

s.209] 

 

Maalikilla oli suuret viikset. Kun häneltä kysyttiin siitä, hän kertoi että kun „Umar tuli vihaiseksi, 

hän kääri viiksensä ja puhisi. [Kertonut At-Tabaraanii Al-Kabiirissa, Al-Albaani vahvisti sen olevan 

autenttinen, Adaab Az-Zifaf s. 209] 

 

 

Kasvojen karvat 

 

Viiksiä lukuun ottamatta on kiellettyä nyppiä tai ajaa pois kasvojen karvoja. Mainitsimme aiemmin 

että Allahin Lähettiläs saws on julistanut että ne, jotka poistavat kasvoistaan karvoja, ovat Allahin 

kiroamia, kuten on kerrottu häneltä Ibn Mas‟uudin toimesta:  

 

”Allaah on kironnut ... ne, jotka nyppivät kasvojen karvoja sekä ne, joille nypitään 

kasvojen karvoja...” [Al-Bukhaarii ja Muslim] 

 

 

Päässä olevat karvat 

 

Profeetta saws ei ollut tarkka päänsä karvoituksesta (ts. hiuksistaan). Joskus ne ulottuivat hänen 

korviensa ja olkapäidensä väliselle tasolle [kertonut Muslim, Abu Dawuud sekä muita, Anas ibn 

Maalikilta ja ‟Aa‟ishalta], toisinaan (‟umralla) hän ajoi ne kokonaan pois, ja kun hän tuli Mekkaan, 

hänellä oli neljä palmikkoa [kertonut Abu Dawuud, Ibn Maajah sekä muita, Umm Hani bint Abi 

Taalibilta. Al-Albaani vahvisti sen olevan autenttinen, Mukhtasar Ash-Shamaa‟il s. 35]. 

 

Näin ollen päässä olevaa karvoitusta koskien ei ole mitään tiettyjä rajoituksia, muuta kuin 

seuraavat: 
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a) Naisen hiuksia ei saa ajaa tai leikata lyhyeksi niin että se muistuttaa miesten hiuksia. 

b) Miehen tai naisen hiuksia ei saa leikata tai laittaa tavalla, joka muistuttaa syntisiä, 

epäuskovaisia jne. 

 

 

Kainalo- ja häpykarvat 

 

Kainalokarvojen sekä häpykarvojen poistaminen ovat fitran ominaisuuksien joukosta. Se tulisi 

tehdä vähintään 40 päivän välein. Anas kertoi:  

 

”Allahin Lähettiläs saws ajoitti meille viiksiemme trimmaamisen, kynsiemme 

leikkaamisen, kainalokarvojemme nyppimisen sekä häpykarvojemme ajelemisen – 

että emme viivytä sitä (ts. sen tekemistä) enempää kuin 40 yötä.” [Muslim, Ahmad ja 

muita] 

 

Näiden karvojen poistamista ei pidetä kielletynlaisena “muutoksena Allahin luomuksessa”, sillä 

Allaah määrää meitä tekemään niin. 

 

 

Muut vartalon karvat 

 

Yllä olevasta on selvää, että ihmiskarvoja on kolmea eri tyyppiä: Ne, jotka on pakollista poistaa 

(kuten häpykarvat); ne, joita on kiellettyä poistaa (kuten kasvojen karvat, erit. kulmakarvat), sekä 

ne, joissa on valinnanvaraa (hiukset). Muita vartalon karvoja ei ole mainittu missään hadiithissa, 

joten niitä pidetään tähän (3.) tyyppiin kuuluvina: ne voidaan poistaa oman halun mukaan mikäli se 

ei johda mihinkään rikkomuksiin, kuten että miehet muistuttavat naisia. 

 

 

Johtopäätös 

 

Jotkut tässä luvussa mainitut asiat ovat ristiriitaisia oppineiden joukossa. Me pyrimme esittämään 

sen mielipiteen, joka vaikuttaisi olevan lähimpänä sunnaa, ja Allaah tietää parhaiten. 

 

Allaah johdattakoon meidät pitämään kiinni Hänen uskonnostaan, noudattamaan Hänen 

Lähettiläänsä sunnaa sekä olemaan niiden joukosta, joita Hän on siunannut. 
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LIITTEET 

 

ESIMERKKIKIRJE ESIMIEHILLE 
 

Seuraavassa on esimerkkikirje, joka voidaan esittää työnantajille, vankilaviranomaisille, armeijan 

komentajille jne. saadakseen lupa kasvattaa parta. 

 

 

Päiväys: 

 

Asianomaiselle henkilölle, 

 

Tämä kirje on tehdäkseen tiettäväksi että islamin uskonto vaatii jokaisen muslimimiehen 

kasvattavan huomattavan parran. Tämä perustuu Lähettiläs Muhammadin (olkoon rauha hänen 

päällään) määräykseen. ”Trimmatkaa viiksenne ja jättäkää partanne.” 

 

Muslimityöntekijöiden ja –alaisten, jotka valitsevat noudattaa tätä, tulisi antaa tehdä niin heidän 

esimiehiensä toimesta. Meidän perustuslakimme suojelee uskonnonvapautta. Apua ja yhteistyötä 

helpottaakseen muslimien uskonnollisten velvollisuuksiensa suorittamista arvostetaan. 

 

Kysymyksiä ja kyselyjä voidaan mielihyvin osoittaa meille. 

 

 

Allekirjoitus 

 

Nimen selvennys 

 

Islamilaisen keskuksen imaami tai johtaja 

 

  



18 
 

LÄHDEVIITTEET 
 

Aadaab Az-Zifaaf Fis-Sunnah Al-Mutahharah, Muhammad Naasirud-Diin Al-Albaani; Al-

Maktabah Al-Islaamiyyah, „Ammaan, 1414 H. 

 

Adillah Tahriim Halq Al-Lihyah, Muhammad Bin Ismaa‟iil Al-Muqaddam. 

 

Ar-Raddu `alaa Man Ajaaza Tahthiib Al-Lihyah, Humud At-Tuwaijirii, Riyaadh. 

 

Jilbaab Al-Mar'ah Al-Muslimah, Muhammad Naasirud-Diin Al-Albani; Al-Maktabah Al-

Islaamiyyah, „Ammaan, 1414 H. 

 

Hukm Ad-Diinii fil-Lihyah wat-Tadkhiin, „Ali Hasan Al-Halabi, Al-Maktabah Al-Islaamiyyah, 

„Ammaan, 1413 H. 

 

Hukm Ifaa' Al-Lihyah, Abdul-„Aziiz Bin Baaz; Da'wah & Irshaad, Riyaadh, 1414 H. 

 

Tabsiir Ulil-Albaabi bi Bidati Taqsiim Ad-Diin ilaa Qishr wa Lubab, Muhammad ibn Ismaa‟iil Al-

Muqaddam. 

 

Thalaathu Sha‟aa‟ir, „Umar Al-Ashqar; Ad-Daar As-Salafiyyah, Kuwait, 1399 H. 


