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’Iid-juhlien tärkeys islamissa 
 

Kunnia olkoon Allahille luomakunnan luojalle ja ylläpitäjälle, ja kaikki ylistys kuuluu Hänelle. 

Kiitämme Häntä siitä, että Hän on johdattanut meidät islamiin, ja olemme Hänelle ikuisesti 

kiitollisia siitä, että Hän on siunannut meitä Koraanilla ja Sunnalla. Olkoon Allahin rauha ja 

siunaukset Muhammadin – viimeisen lähettilään ja parhaan luomuksen, profeettojen johtajan ja 

mujaahidiinien päällikön – päällä, sekä kaikkien hänen tietään seuraavien päällä Tuomiopäivään 

asti. Aamiin. 

Islam pelastaa meidät tietämättömyydeltä ja näyttää meille ainoan oikean tavan Allahin 

palvomiseen – jota varten meidät on luotu. Tämä elämäntapa ei jätä paitsi mitään – olipa se sitten 

suurta tai pientä –, mitä ihmisen on tarpeellista tietää elääkseen Allahin tahtoon alistuneena 

henkilönä. Koska islam on kiistämättä kaikenkattava ja täydellinen, ei voida sanoa, että se on 

jättänyt meidät vailla ohjeistusta yhteisöllisten juhliemme (‟iidien) suhteen – koskien sitä, milloin ja 

miten meidän tulisi niitä juhlia, sekä niitä parhaita henkisiä, moraalisia ja materiaalisia hyötyjä, joita 

voimme niistä saavuttaa. ‟Iid al-Fitrin ja ‟Iid al-Adhan juhliminen Profeetta Muhammadin saws ja 

hänen oikeamielisten seuralaistensa tapojen mukaisesti on keino täyttää velvollisuuksiamme 

islamissa, ja niin ollen se on myös siunausten ja onnellisuuden lähde. On meidän velvollisuutemme 

välttää seuraamasta omia henkilökohtaisia mielipiteitämme ja halujamme näiden juhlien sääntöjä 

koskien, ja kaikille meille on pakollista noudattaa tiukasti sunnaa, mikäli todella olemme Allahin 

vilpittömiä palvojia ja välitämme Hänen miellyttämisestään. 

”Hän on se, Joka on lukutaidottomien keskuuteen lähettilään heidän joukostaan, lukien heille 

Hänen jakeitaan ja puhdistaen heidät, ja opettaen heille Kirjaa ja viisautta, vaikka he olivat sitä 

ennen ilmeisessä harhassa.” [62:2] 

”Tänä päivänä epäuskovaiset ovat menettäneet kaiken toivonsa uskonnostanne, joten älkää 

pelätkö heitä, vaan pelätkää Minua. Tänä päivänä olen täydellistänyt teille uskontonne ja 

täydentänyt päällenne palvelukseni, ja olen valinnut teille islamin uskonnoksenne.” [5:3] 

Anas kertoi: ”Kun Profeetta saws tuli Medinaan ja näki sen asukkaiden juhlivan kahta päivää, 

joina he viihdyttivät itseään, hän saws sanoi: ’Allaah on antanut teille näiden kahden tilalle kaksi 

niitä parempaa: al-Fitrin ja al-Adhan päivät.’” (An-Nasaa‟ii ja Ibn Hibbaan) 

Edellä mainituista Koraanin jakeista ja hadiithista on selvää, että ‟Iid al-Fitrin ja ‟Iid al-Adhan 

juhliminen eivät ole asioita, jotka on vain poimittu perintönä arabien historiasta. Tämän lisäksi on 

aivan yhtä selvää, että vaikka islam saikin alkunsa arabien keskuudessa, niin muslimit eivät vain 

seuraa sokeasti jotain arabitapaa juhlallisuuksiaan koskien. Sen sijaan näiden kahden päivän 

juhliminen on Allahin Itsensä sanelema ja säätämä asia. Yllä olevasta hadiithista voidaan myös 

nähdä, että islam ei ainoastaan tehnyt loppua jaahiliyyan perinteistä vakiinnuttamalla todelliset 

juhlimisen ja ilon ilmaisemisen tavat, vaan se myös toi mukanaan uudet päivät ja ajat ‟iideillemme. 

Näin ollen meidän ei tule riistää itseltämme Allahin palkkioita olemalla tietämättömiä ja 

hylkäämällä sen islamilaisen tavan, jolla meidän tulisi näitä kahta tärkeää juhlaa juhlia. 



Vain kahden ’iidin juhliminen 
 

Aiemmassa kappaleessa mainittu hadiith todistaa kiistattomasti, että kun Allaah sääti muslimeille 

heidän vuosittaiset juhlallisuutensa, Hän teki niin vain kahdelle – ei enemmälle, eikä vähemmälle. 

Valitettavasti on olemassa joitain muslimeita, jotka juhlivat kolmatta ‟iidiä
1
 – rakkaan 

Profeettamme Muhammadin saws syntymäpäivää. Sellainen käytäntö on vailla minkäänlaista 

valtuutusta sunnasta tai keidenkään oikeamielisten edeltäjiemme elämistä; ja ne, jotka tukevat 

Profeetta Muhammadin saws syntymäpäivän juhlimista, tietoisesti tai tietämättään, tukevat 

islamissa olevaa uudistusta (bid‟ah), jolle ei ole minkäänlaista oikeutusta. 

Nykyään ihmiset väittävät, että heidän rakkautensa ja kunnioituksensa Profeettaa saws kohtaan on 

riittävä oikeutus hänen syntymäpäivänsä juhlimiseksi, mutta ei ole olemassa ainoatakaan todistetta 

tukemaan kolmannen ‟iidin
2
 omaksumista. Totta totisesti Profeetta Muhammad saws eli 

seuralaisten keskuudessa yli 20 vuoden ajan sen jälkeen, kun ensimmäinen ilmestys tuli Allahilta. 

Jos Allaah olisi halunnut muslimien juhlivan Profeetta Muhammadin saws syntymäpäivää, Hän 

olisi säätänyt kolmannen ‟iidin, ja olisi ilmoittanut sen muslimiummalle Profeetan saws kautta. 

Mutta niiden kahden jaahiliyyah-juhlan sijaan, joita sen ajan ihmiset olivat tottuneet juhlimaan, 

Allaah sääti – ei kolmea, vaan kaksi aitoa juhlaa: ‟Iid al-Fitrin ja ‟Iid al-Adhan. 

”Totisesti teille on Allahin Lähettiläässä hyvä esimerkki niille, jotka toivovat kohtaavansa 

Allahin ja Viimeisen päivän, ja jotka muistavat Allahia paljon.” [33:21] 

’Iidin yleiset käytännöt 
 

Kylpeminen ja hampaiden puhdistaminen 
 

Abu Hurairah kertoi: ”Profeetta Muhammad ilmoitti eräänä perjantai-päivänä: ’Oi muslimien 

joukko! Allaah on tehnyt teille tämän päivän ’iidiksi (juhlapäiväksi), joten peseytykää ja käyttäkää 

siwaakia
3
.” (At-Tabaraanii) 

Kuten yllä olevasta hadiithista käy selkeästi ilmi, peseytyminen ja hampaiden puhdistaminen 

siwaakilla ‟iidinä ovat kaksi Profeetta Muhammadin saws käytäntöä. 

  

                                                 
1
 Suom. huom.: ‟Iid: mikä tahansa vuosittain samaan aikaan toistuva juhla; päivä, jona on kokoontuminen. 

Arabiankielen sana ‟iid on johdettu verbistä ‟aada/ya‟uudu – ‟palata‟, koska se palaa joka vuosi samaan aikaan. On 

myös sanottu, että sana on johdettu sanasta ‟aadah – ‟tapa/käytäntö‟, sillä ihmiset ovat tottuneet siihen. Ibn Al-‟Arabi 

sanoi: ”’Iid nimettiin ’iidiksi, koska se palaa joka vuosi uudistetun ilon kanssa.” Näin ollen mikä tahansa asia, jota 

juhlitaan joka vuosi samaan aikaan, on todellisuudessa yksi ‟iid lisää, kutsuttiinpa sitä millä nimellä tahansa. 

2
 Ks. yllä oleva huomautus. 

3
Suom. huom.: Arrakki-puun oksa, jota käytetään hammasharjan tapaan hampaiden puhdistamiseksi. 



Parhaimpiinsa pukeutuminen ja hajusteiden käyttäminen 
 

Abu Sa‟iid Al-Khudrii kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws sanoi: ’Jokaisen muslimin tulee peseytyä 

perjantai-päivänä, sekä käyttää parhaita vaatteitaan. Ja jos hänellä on hajustetta, käyttäköön sitä.” 

(Al-Bukhaarii ja Muslim)
4
 

‟Iidinä on sunnah peseytyä, pukeutua parhaimpiin ja puhtaimpiin vaatteisiinsa, sekä laittaa 

hajusteita. Näitä käytäntöjä tukee edellinen hadiith. 

Miehiä koskeva kielto kullan ja silkin käyttämiselle 
 

‟Ali kertoi: ”Profeetta saws otti silkkiä oikeaan käteensä ja kultaa vasempaan käteensä ja sanoi 

sitten: ’Totisesti nämä kaksi ovat kiellettyjä ummani miespuolisille.’” (Abu Dawuud) 

‟Abdullaah ibn ‟Abbaas kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws näki kerran kultaisen sormuksen erään 

miehen kädessä, joten hän poisti sen hänen kädestään ja heitti sen pois, ja sanoi sitten: ‟Yksi teistä 

ottaa hiilen Helvetin tulesta ja laittaa sen käteensä koristeeksi?‟ Tälle miehelle sanottiin Allahin 

Lähettilään saws mentyä ‟Ota sormuksesi ja hyödy siitä.‟ Mutta hän sanoi: ‟Kautta Allahin, en ota 

sitä ikinä, kun Allahin Lähettiläs saws heitti sen pois.‟” (Muslim) 

Kuten kahdessa edeltävässä hadiithissa on sanottu, muslimimiesten on kiellettyä käyttää silkkiä tai 

kultaa, esimerkiksi kultaisia sormuksia, ketjuja tai nappeja. Siitä huolimatta ‟iidinä jotkut miehet 

kaunistavat itsensä koristeellisin kultakoristein ja käyttävät silkkisiä vaatteita olettaen, että ‟iidin 

iloinen tapahtuma sallii heidän tehdä niin. Sellaiset teot ovat selvästi kiellettyjä kaikkina aikoina – 

niin iloisina kuin surullisinakin. Totisesti meidän ei koskaan tulisi tulla huolimattomiksi islamin 

rajoista ja kielloista, huolimatta siitä, millaisessa tilanteessa olemme! 

  

                                                 
4
 Suom. huom.: Naisetkin saavat käyttää parhaita vaatteitaan, mutta mikäli he käyttävät niitä ei-sallittujen (ei-mahram) 

miesten edessä, niin niiden on täytettävä islamilaisen hijaabin ehdot: Sen on peitettävä koko vartalo (mielipiteestä 

riippuen joko silmiä, tai kasvoja ja käsiä lukuun ottamatta); materiaalin pitää olla tarpeeksi paksu peittääkseen sen, mitä 

sen alla on (ts. se ei saa olla läpinäkyvää); sen pitää olla löysä (niin löysä, ettei se paljasta vartalon muotoja); se ei saa 

olla niin kaunis/näyttävä, että se vetää puoleensa miesten huomiota; se ei saa olla itsessään koriste; se ei saa olla 

hajustettu; se ei saa olla turhamaisuuden puku (eli liian koristeltu, pramea, kallis jne.; tarkoitettu herättämään huomiota 

tai näyttämään omaa paremmuutta tms.); se ei saa muistuttaa miesten vaatteita; se ei saa muistuttaa kaafir-naisten 

pukeutumista, eikä siinä saa olla ristin kuvia tai kuvia elollisista olennoista. 

Tämän lisäksi naiset eivät saa käyttää hajusteita ei-sallittujen miesten edessä. Profeetta saws sanoi: ”Nainen, joka laittaa 

hajustetta ja kulkee ihmisten (ei-sallittujen miesten) ohitse niin, että he voivat haistaa hänen tuoksunsa, on 

huorintekijä.” (Ahmad ja An-Nasaa‟ii) Ja Abu Hurairah käski erään hajustettuna moskeijalle menevän naisen palata 

kotiinsa peseytymään, ja sanoi hänelle kuulleensa Profeetan saws sanovan: “Jos nainen tulee moskeijalle ja hänen 

tuoksunsa on voimakas, Allaah ei tule hyväksymään hänen rukoustaan kunnes hän menee ja pesee itsensä.” 

 



’Iid-rukoukseen meneminen 
 

‟Ali kertoi: ”On sunnasta mennä ‟iid-rukokseen kävellen.” (At-Tirmidhii) 

Vaikka on sunnah kävellä sinne paikkaan, missä ‟iid-rukous pidetään, niin mikäli joku on 

vammautunut tai rukouspaikka on liian kaukana, niin siinä tapauksessa voi hyödyntää 

kulkuvälineitä. 

Ennen ’Iid al-Fitr -rukousta syöminen 
 

Anas kertoi: ”Profeetta saws ei koskaan mennyt al-Fitrin päivänä rukoukseen ennen kuin oli syönyt 

taateleita, ja hän saws söi niitä parittoman lukumäärän.” (Al-Bukhaarii) 

Kuten tämä hadiith ilmentää, on sunnah syödä jotain ennen ‟iid-rukoukseen menemistä ‟Iid al-Fitrin 

päivänä. Taateleiden syöminen (pariton määrä niitä) on kaikkein sopivinta. 

’Iid al-Adha -rukouksen jälkeen syöminen 
 

‟Abdullaah ibn Buraydah kertoi isältään: ”Profeetta saws ei koskaan mennyt rukoukseen al-Fitrin 

päivänä ennen, kuin oli syönyt; eikä hän saws koskaan syönyt al-Adhan päivänä ennen, kuin oli 

rukoillut. … Ja kun hän saws palasi (al-Adhan päivänä), hän söi uhrieläimensä lihaa.” (At-

Tirmidhii) 

Edellä mainittu hadiith kertoo, että ‟Iid al-Adhan päivänä on sunnah pidättäytyä syömästä ennen 

‟iid-rukoukseen menemistä. Toisin kuin ‟Iid al-Fitrinä, ‟Iid al-Adhana tulisi syödä (vasta) 

rukouksesta palattuaan, ja mieluiten oman uhrieläimensä lihaa. 

Naisten läsnäolo ’iid-rukouksessa 
 

Jaabir kertoi: ”Menin (’iid-)rukoukseen Profeetan saws kanssa ’iid-päivänä, ja hän aloitti 

rukouksella ennen khutbaa (saarnaa), ilman adhaania ja iqaamaa. Kun hän saws lopetti rukouksen, 

hän nousi Bilaalin tukemana ja ylisti ja kiitti Allahia, ja sen jälkeen neuvoi ja muistutti ihmisiä 

Allahin tottelemisesta. Sen jälkeen hän saws meni Bilaalin saattamana naisten luokse ja kehotti 

heitä pelkäämään Allahia ja neuvoi ja muistutti heitä.” (An-Nasaa‟ii) 

Umm ‟Atiyyah kertoi: ”Profeetta saws määräsi meitä ottamaan keski-ikäiset ja nuoret naiset ’iid-

rukouksen paikkaan kumpanakin ’iidinä, jotta he olisivat osana muslimien joukkoa ja juhlintaa.” 

(Al-Bukhaarii ja Muslim) 

Yllä olevat hadiithit ilmentävät selvästi sitä, että naisilla oli tapanaan osallistua ‟iid-rukoukseen 

Profeetta Muhammadin saws aikaan, ja näin ollen myös nykyaikana naisten tulisi tehdä niin. Koska 

‟iid on yhteinen, yhteisöllinen ja uskonnollinen juhla kaikille muslimeille, kaikkien muslimiumman 

kategorioiden on välttämätöntä osallistua siihen täysin sekä ottaa osaa sen iloisuuteen. Tavallisesti 

naisten roolit yhteiskunnassa ovat pääosin keskittyneitä heidän koteihinsa, kuten esimerkiksi hyvien 



muslimien kasvattamiseksi, ja näin ollen he ovat vähemmän osallisina sosiaalisissa järjestelyissä ja 

toiminnoissa. Esimerkiksi perjantai-rukoukseen osallistuminen ei ole heille pakollista. Juuri tästä 

syystä Profeetta Muhammad saws erityisesti rohkaisi ja kehotti naisia menemään ‟iid-rukoukseen ja 

korosti heidän osallistumisensa tärkeyttä ‟iidin sosiaaliseen puoleen. Naisten osallistuminen ‟iid-

rukoukseen mahdollistaa sen, että sekä miehet että naiset voivat saada uskonnollisia neuvoja 

samanaikaisesti. 

Naisia koskeva kielto suorittaa ’iid-rukous kuukautisten aikana 
 

Umm ‟Atiyyah sanoi: ”Allahin Lähettiläs saws määräsi meidät tuomaan ’Iid al-Fitrin ja ’Iid al-

Adhan rukouspaikalle vanhat naiset, nuoret tytöt ja keski-ikäiset naiset, mutta ne naiset, joilla oli 

kuukautiset, eivät saaneet suorittaa rukousta.” (Al-Bukhaarii ja Muslim) 

Naisia on rohkaistu menemään ‟iid-rukouspaikkaan myös kuukautisten (tai synnytyksenjälkeisen 

vuodon) aikaan sekä osallistumaan ‟iid-seremoniaan, mutta kuten aiemmassa hadiithissa 

selvennetään, he eivät saa suorittaa itse ‟iid-rukousta. 

Naisten ’iid-takbiirin sanominen kuukautisten aikaan 
 

Umm ‟Atiyyah sanoi: ”Meitä määrättiin tuomaan (myös) menstruoivat naiset ’iid-rukouspaikkaan, 

jotta he osallistuisivat muiden naisten kanssa takbiirien (sanoa ’Allaahu Akbar’) sanomiseen.” (Al-

Bukhaarii) 

Vaikka menstruoivat naiset eivät saa suorittaa itse ‟iid-rukousta, niin heidän tulisi kuitenkin sanoa 

takbiiria muiden musliminaisten kanssa. Sen lisäksi he voivat osallistua du‟aan tekemiseen ja 

khutban kuuntelemiseen. 

Naisten sovelias asu ’iid-rukoukseen tultaessa 
 

Umm ‟Atiyyah kertoi sanoneensa, kun Profeetta saws kehotti naisia tulemaan ‟iid-rukouspaikalle: 

”Oi Allahin Lähettiläs, joillain meistä ei ole sopivia vaatteita peittääkseen itseään kunnolla.” Hän 

saws sanoi: ”Joten hänen (muslimi)siskonsa lainatkoon hänelle omista vaatteistaan.” (Al-

Bukhaarii) 

Kuten edellä mainitussa hadiithissa selvästi ilmaistaan, naisten on sallittua tulla ‟iid-rukoukseen 

ainoastaan silloin, mikäli he ovat täysin peitettyjä sopiviin vaatteisiin. Riittämättömät tai 

sopimattomat vaatteet eivät ole tekosyy, sillä tarvittavat vaatteet voi aina lainata toiselta 

muslimisiskolta. 

  



’Iid al-Fitr - ja ’Iid al-Adha -rukousten ajat 
 

Jundub kertoi: ”Profeetalla saws oli tapanaan johtaa meitä al-Fitrin rukouksessa, kun aurinko oli 

noussut kahden keihään mitan, ja al-Adhan rukouksessa silloin, kun aurinko oli noussut yhden 

keihään mitan.” (At-Talkhiisii) 

On sunnah rukoilla ‟Iid al-Adhan rukous aiemmin päivällä, kuin ‟Iid al-Fitrin rukous, kuten 

aiemmassa hadiithissa mainitaan. 

Sopiva aika ’iid-rukoukseen menemiselle 
 

‟Abdullaah ibn ‟Umar kertoi: ”’Iid al-Fitrinä Profeetta saws meni rukouspaikalle auringon 

noustua.” (Ash-Shaafi‟ii) 

Takbiirien sanominen matkalla ’iid-rukoukseen 
 

‟Abdullaah ibn ‟Umar kertoi: ”’Iid al-Fitrin rukoukseen mennessään Profeetalla saws oli tapana 

korottaa äänensä ja tehdä takbiiria (sanoa ’Allaahu Akbar’) ja tahliilia (sanoa ’Laa ilaaha ill 

Allaah’) kunnes saapui rukouspaikkaan.” (Al-Haakim) 

Abu Hurairah kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws sanoi: ’Koristakaa ’iidinne takbiireilla.’” (At-

Tabaraanii) 

Kaksi yllä mainittua hadiithia selittävät, että on sunnah sanoa takbiireja ääneen matkalla ‟iid-

rukouspaikkaan, ja että kun ‟iid-rukouspaikkaan on saavuttua, niitä tulisi sanoa vielä useammin 

kunnes imaami nousee rukoukseen. 

’Iid-rukouspaikan kuvaus 
 

Abu Hurairah kertoi: ”Koska eräänä ’iid-päivänä satoi, Profeetta saws johti ’iid-rukouksen 

moskeijassa.” (Abu Dawuud ja Ibn Maajah; kertojaketjussa on heikkoutta) 

On sunnah suorittaa ‟iid-rukous avoimessa tilassa, mutta kuten edellinen hadiith osoittaa, mikäli ei 

ole mahdollista tehdä niin (sateen tai jonkin muun syyn takia), se voidaan suorittaa moskeijalla tai 

suuressa hallissa. 

Adhaanin ja iqaaman pois jättäminen ’iid-rukouksella 
 

Jaabir ibn Samurah sanoi: ”Rukoilin Profeetan saws kanssa ’iid-rukouksen – en ainoastaan yhden 

tai kaksi kertaa (vaan monta kertaa) – ilman adhaania ja iqaamaa.” (Muslim ja Ahmad) 

Vaikka adhaanin ja iqaaman päätarkoitus on kutsua ihmisiä rukoukseen ja palvontaan, niin ei ole 

sallittua tehdä adhaania tai iqaamaa ‟iid-rukouksille. Koska ‟iid on asia, jota jokainen ihminen 



kaikista ikäryhmistä odottaa, ja jokainen kertoo toisilleen sen ajasta ja paikasta, ei ole tarvetta 

adhaanille. Lisäksi koska iqaamah sanotaan vain pakollisille rukouksille, ja ‟iid-rukous ei ole 

pakollinen rukous, niin myöskään iqaamaa ei tarvita. 

Vapaaehtoisten rukousten puuttuminen ennen ja jälkeen ’iid-rukouksen 

 

‟Abdullaah ibn ‟Abbaas kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws meni ulos ’iid-päivänä ja rukoili kaksi 

rak’aa (’iid-rukouksena), eikä hän rukoillut mitään sitä ennen eikä sen jälkeen.” (Al-Bukhaarii ja 

Ahmad) 

Kuten edellä mainitusta hadiithista käy ilmi, ei ole mitään vapaaehtoisia tai ylimääräisiä rukouksia 

ennen tai jälkeen ‟Iid al-Fitrin ja ‟Iid al-Adhan rukousten. 

’Iid-rukouksen suorittaminen ennen khutbaa 
 

‟Abdullaah ibn ‟Umar kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws, Abu Bakr ja ’Umar kaikki rukoilivat aina 

’iid-rukoukset ennen khutbaa.” (Al-Bukhaarii ja Muslim) 

Aivan ensimmäisen asian ‟iid-aikataulussa tulee olla itse ‟iid-rukous. Sen jälkeen imaamin tulee 

tehdä khutbah. Tämä oli Profeetta Muhammadin saws, Abu Bakrin ja ‟Umarin käytäntö, kuten 

edellä mainitussa hadiithissa on sanottu. 

Siitä huolimatta jotkut imaamit ja khutbanpitäjät aloittavat puheita ennen ‟iid-rukousta, tehden eron 

khutban ja sellaisen puheen välillä. Tämän on vastoin Allahin Lähettilään saws sunnaa, eikä tälle 

alhaiselle käytännölle löydy minkäänlaista luotettavaa todistetta sunnasta tai oikeamielisten 

johtajien teoista. Näin ollen seurakunnan tulee jatkaa takbiirien toistelemista siihen saakka, kunnes 

imaami aloittaa rukouksen. Sitten rukouksen jälkeen imaami voi sanoa seurakunnalle mitä haluaa 

khutbassaan. 

Kielto koskien ’iid-rukouksen viivästyttämistä 
 

‟Abdullaah ibn Busr, joka oli yksi Profeetan saws seuralaisista, kertoi osallistuneensa kerran 

muiden ihmisten kanssa ‟Iid al-Fitrin tai ‟Iid al-Adhan rukoukseen. (Imaami myöhästytti rukousta) 

joten hän osoitti tyytymättömyyttään imaamin viivyttelyyn ja sanoi: ”(Kun vietimme ’iidiä 

Profeetan saws kanssa) tähän aikaan mennessä olimme jos lopettaneet niin rukouksen kuin 

khutbankin!” (Abu Dawuud ja Ibn Maajah) 

Kuten ‟Abdullaah ibn Busr korostaa tässä hadiithissa, ‟iid-rukous tulee suorittaa niin pian kuin 

mahdollista sen jälkeen, kun aurinko on selvästi horisontin yläpuolella. On vastoin sunnaa 

viivästyttää sitä liian kauan. 

  



Määräys koskien sitä, mitä tulee tehdä mikäli menettää ’iid-rukouksen 
 

Jos joku menettää ‟iid-rukouksen seurakunnassa, hänen tulisi rukoilla itsekseen; tai mikäli useampi 

ihminen menetti rukouksen, heidän tulisi rukoilla yhdessä. Tiivistettynä, mikäli joku ei voi tulla 

‟iid-rukoukseen, niin hänen tulisi rukoilla ‟iid-rukous kotonaan.
5
 

Kielto koskien ’iid-päivänä paastoamista 
 

‟Umar kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws kielsi paastoamisen näinä kahtena päivänä. Mitä tulee al-

Fitrin päivään, niin se tuo lopun paastoamisellenne (joten siksi silloin on kiellettyä paastota), ja 

mitä tulee al-Adhan päivään, niin (silloin on kiellettyä paastota) jotta ihmiset voisivat syödä 

uhrieläimensä lihaa.” (Ahmad) 

Yllämainitussa hadiithissa sanotaan selkeästi ja selvin sanoin, että on kiellettyä (haraam) paastota 

‟iid-päivinä. Itse asiassa kaikki umman oppineet ovat yksimielisiä tämän asian suhteen. 

Kielto paastota kolmena ’Iid al-Adhaa seuraavina päivinä 
 

Abu Hurairah kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws lähetti ’Abdullaah ibn Hudhaaqahn Minan laaksoon 

julistamaan: ’Älkää paastotko näinä päivinä, sillä totisesti ne ovat päiviä syömistä, juomista ja 

Allahin muistelemista varten.’” (Ahmad) 

Kuten aiemmin mainittiin, varsinaisena ‟iid-päivänä on kiellettyä paastota, mutta paastoaminen on 

kiellettyä myös kolmena ‟Iid al-Adhaa seuraavana päivänä, joita kutsutaan nimellä ayyaamut-

tashriiq. 

Vaihtoehtoisten reittien käyttäminen ’iid-rukouspaikalle mentäessä ja sieltä 

palattaessa 
 

Abu Hurairah kertoi: ”Profeetalla saws oli tapanaan palata ’iid-rukouksesta tullessaan toista 

reittiä, kuin mitä oli sinne mennyt.” (Muslim) 

Edellinen hadiith ilmentää selvästi Allahin Lähettilään saws käytäntöä koskien reittejä ‟iid-

rukouspaikalle mentäessä ja sieltä palattaessa. Hänellä saws oli aina tapanaan käyttää yhtä reittiä 

rukoukseen mennessään, ja toista reittiä sieltä palatessaan. 

Onnentoivotusten antaminen ’iidinä 
 

Aina, kun Allahin Lähettilään saws seuralaiset kohtasivat toisensa ‟iid-päivänä, he onnittelivat 

toisiaan ja sanoivat ”Allaah hyväksyköön (tämän palvonnan) meiltä ja teiltä.”
6
 Niin ollen on 

                                                 
5
 Tämä määräys perustuu käskyyn, jonka Profeetta saws antoi joillekin ihmisille, jotka eivät olleet nähneet (seuraavaa 

kuukautta aloittavaa uutta) kuuta. Yksityiskohtia varten katso osio nimeltä ”‟Kykenemättömyys suorittaa ‟iid-rukous” 

sivulla 11. 



suositeltavaa tervehtiä muita muslimeita, (muslimi-) sukulaisia, ystäviä ja vanhempia ihmisiä ‟iid-

päivänä sekä onnitella heitä, tehden du‟aa niin heidän kuin itsensäkin puolesta. 

Tapoja ilon ilmaisemiseksi ’iidinä 
 

‟Aa‟ishah kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws tuli talooni, kun kaksi tyttöä oli vierelläni laulamassa 

bu’aath-lauluja.
7
 Profeetta saws meni makuulle ja käänsi kasvonsa toiseen suuntaan. Sitten Abu 

Bakr tuli ja puhui minulle ankarasti, sanoen: ’Shaitaanin musiikkisoittimia Profeetan lähellä?’ 

Allahin Lähettiläs saws kääntyi häntä kohti ja sanoi: ’Anna heidän olla.’ Kun Abu Bakr ei katsonut, 

viitoin tyttöjä lähtemään ja he lähtivät. Oli ’iid-päivä, ja tummaihoiset miehet leikkivät kilvillä ja 

keihäillä, joten joko kysyin Profeetalta saws, tai hän kysyi minulta, haluanko nähdä (heidän 

esityksensä). Vastasin myöntävästi. Profeetta saws laittoi minut seisomaan takanaan ja poskeni 

kosketti hänen poskeaan. Hän sanoi: ’Jatkakaa, oi Banu Arfidah’, ja katselin, kunnes tylsistyin. 

Sitten Profeetta saws kysyi minulta, ’Oletko tyytyväinen?’ (ts. ’Näitkö tarpeeksi?’) Vastasin 

myöntävästi ja hän pyysi minua lähtemään.” (Al-Bukhaarii) 

‟Iidinä, kuten kaikkina muinakin tilaisuuksina, tulee välttää kaikkia epäislamilaisia aktiviteettejä. 

Muslimit voivat järjestää tai ottaa osaa sellaisiin aktiviteetteihin, kuten ulkoilu, juhlat ja muut 

juhlallisuudet, viihde, jne., sillä ne ovat tällaisten vuosittaisten juhlien peruspiirteitä. Urheilu, leikit 

ja laulaminen ovat sallittuja lisätäkseen sellaisten juhlien iloa – edellyttäen, että ne eivät riko 

islamilaisia tapoja ja periaatteita vastaan. Selvä esimerkki sellaisista huvituksista on edellä 

mainitussa hadiithissa. 

Kykenemättömyys suorittaa ’iid-rukous 
 

Abu ‟Umair ibn Anas kertoi: ”Setäni Ansaarien joukosta ovat maininneet, että jonain vuonna he 

eivät nähneet Shawwaalin kuuta paksujen pilvien takia. Joten he jatkoivat paastoamista. Saman 

päivän loppua kohden saapui karavaani ihmisiä, ja he todistivat Allahin Lähettilään saws edessä, 

että he olivat nähneet Shawwaalin kuun edellisenä päivänä. Silloin Allahin Lähettiläs saws määräsi 

kaikkia muslimeita rikkomaan paastonsa ja menemään ‟iid-rukouspaikkaan seuraavana päivänä.” 

(Ahmad) 

Kuten tässä hadiithissa ilmennetään, mikäli jostain syystä kaikki jonkin yhteisön muslimit ovat 

kykenemättömiä suorittamaan ‟iid-rukouksen ennen zawaalia
8
, niin heidän tulee mennä ‟iid-

rukouspaikkaan sitä seuraavana päivänä ja suorittaa yhteisrukous oikeaan aikaansa. 

’Iidin osuminen perjantai-päivälle 
 

Abu Hurairah kertoi: ”Profeetta saws sanoi erään kerran, kun ’iid osui perjantai-päivälle: ’Tänä 

päivänä kaksi ’iidiä on osunut samalle päivälle, joten joka haluaa, voi olla tulematta perjantai-

                                                                                                                                                                  
6
 Kertonut Ibn Hajar kirjassaan Fath Al-Baarii. Suom. huom.: Toivotus on arabiaksi ”Taqabbal Allaah minnaa wa 

minkum”, ja siihen vastataan ”Wa minnaa wa minkum.” (”Ja meiltä ja teiltä.”) 
7
 Tarinoita kahden Ansaari-heimon – Khazrajin ja ‟Awsin – välisestä sodasta ennen islamia. 

8
 Auringon alemmas meneminen keskipäivän jälkeen, ts. Dhuhr-rukouksen adhaanin aika. 



rukoukselle (ja rukoilla ’iid-rukouksen sen sijaan), mutta me rukoilemme (myös) perjantai-

rukouksen.” (Abu Dawuud ja Ibn Maajah) 

Zaid ibn Arqam kertoi: ”(Kerran, kun ’iid oli perjantai-päivänä) Profeetta saws rukoili ’iid-

rukouksen ja sitten antoi ihmisille valinnanvaran perjantai-rukouksen suhteen sanoen: ’Joka 

haluaa rukoilla (myös perjantai-rukouksen), rukoilkoon.’” (Ahmad ja Abu Dawuud) 

Jotkut ihmiset uskovat sen olevan paha enne, mikäli ‟iid osuu perjantaille. He uskovat, että kahden 

khutban (‟iidin khutbah ja perjantai-rukouksen khutbah) sattuminen samalle päivälle on raskasta ja 

epäsiunattua muslimeille, erityisesti hallitsijoille. Tällainen uskomus perustuu täysin 

tietämättömyydelle, ja on vastoin islamilaista ideologiaa. Päinvastoin, mikäli ‟iid osuu perjantaille, 

se on vielä iloisempi tilaisuus, kuin jos se olisi osunut jollekin muulle päivälle. Sellainen sattuma 

ilmentää sitä, että Allaah on siunannut muslimeita kahdella ‟iidinä samana päivänä, sillä perjantai 

on ‟iid itsessään. Sellaisissa tilanteissa muslimien ei ole pakollista osallistua perjantain 

yhteisrukoukseen, mutta jos joku haluaa rukoilla sen, hän voi tehdä niin, kuten kahdessa 

edeltäneessä hadiithissa selkeästi sanotaan. Mikäli joku ei rukoile perjantai-rukousta (moskeijalla), 

hänen tulee rukoilla tavallinen Dhuhr-rukous. Vaikka Profeetta saws rukoili perjantai-rukouksen 

‟iid-rukouksen rukoiltuaan, ihmisille annettiin valinnanvapaus joko tulla tai olla tulematta. 

Oikea tapa ’iid-khutban pitämiselle 
 

Abi Sa‟iid Al-Khudrii kertoi: ”Aina, kun Profeetta saws meni al-Fitrin ja al-Adhan päivinä 

rukouspaikalle, hän aloitti ensimmäiseksi rukouksella, ja sitten nousi ihmisten eteen 

(puhuttelemaan heitä) heidän istuessaan hänen edessään riveissä.” (Al-Bukhaarii ja Muslim) 

Taariq ibn Shihaab kertoi: ”Marwaan (Medinan silloinen kuvernööri) otti esiin minbarin 

(saarnatuolin) ’iid-päivänä ja alkoi pitää khutbaa ennen rukousta, joten eräs mies nousi ylös ja 

sanoi: ’Oi Marwaan! Olet tehnyt Profeetan saws sunnaa vastoin. Otit minbarin ’iid-päivänä, 

vaikka sitä ei ole tehty ennen, ja aloitit khutban ennen rukousta.’ Silloin Abu Sa’iid sanoi: ’Totisesti 

tämä mies on täyttänyt velvollisuutensa (sanoa totuus).’” (Muslim ja Ahmad) 

Nämä kaksi yllämainittua kerrontaa ilmentävät selvästi, että imaamin tulee pitää khutba seisten, 

eikä käyttää saarnatuolia (minbaria). Tällaiset käytännöt (minbarin käyttäminen ‟iid-khutbassa sekä 

khutban pitäminen ennen ‟iid-rukousta) ovat vastoin Profeetan saws sunnaa ja poikkeavat siitä. 

  



’Iid-rukous 
 

Rak’ojen lukumäärä 
 

‟Iid-rukous koostuu kahdesta rak‟asta  (rukousyksiköstä), ja sen katsotaan olevan sunnah 

mu‟akkadah.
9
 Allahin Lähettiläs saws ei koskaan jättänyt ‟iid-rukousta elinaikanaan, ja hän saws 

suoritti sen aina yhteisrukouksena. 

Muslimiumman oppineet ovat yhtä mieltä siitä, että ‟iid-rukous on sunnah mu‟akkadah, ei fard 

(pakollinen). Vaikka hyvin pieni vähemmistö sanoo ‟iid-rukouksen olevan pakollinen, niin tämä 

mielipide on väärä, eikä sitä tule seurata. 

‟Abdullaah ibn ‟Abbaas kertoi: ”Profeetta saws rukoili ’iid-rukouksen kahtena rak’ana, eikä hän 

rukoillut mitään sitä ennen tai sen jälkeen.” (Al-Bukhaarii ja Muslim) 

Kuten edellisessä hadiithissa määrätään, ‟iid-rukous tulee rukoilla kahtena rak‟ana. Se suoritetaan 

kuten mikä tahansa tavallinen rukous lukuun ottamatta sitä, että ensimmäisessä rak‟assa on aloitus-

takbiirin lisäksi seitsemän ylimääräistä takbiiria, ja toisessa rak‟assa viisi ylimääräistä takbiiria 

ennen Koraanin resitointia. 

Käsien paikka ylimääräisten takbiirien aikana 
 

Kädet voi joko laittaa rintakehän alapuolelle jokaisen ylimääräisen takbiirin jälkeen, tai ne voi jättää 

roikkumaan vartalon sivuille. Kummatkin tavat ovat hyväksyttäviä, sillä Profeetan saws sunnasta ei 

ole kerrottu mitään tätä asiaa koskien. 

Ylimääräisten takbiirien määrä ’iid-rukouksessa 
 

Profeetan saws käytäntö 
 

Valitettavasti nykypäivänä on hyvin yleistä, että monet muslimit suorittavat ‟iid-rukouksensa vain 

kuudella ylimääräisellä takbiirilla; ja itse asiassa monet imaameista ja khutbanpitäjistä tulevat 

melko tulistuneiksi mikäli mitään muuta ehdotetaankaan. Jotkut jopa menevät niin pitkälle, etteivät 

usko niitä hadiitheja, jotka todistavat rukouksen suorittamisen 12 ylimääräisellä takbiirilla. Aivan 

kuin tämä ei vielä riittäisi, sillä he vieläpä leimaavat sellaiset hadiithit heikoiksi (da‟iif), vaikkei 

heillä ole mitään hyväksyttäviä todisteita sellaisten väitteiden tueksi. On olemassa eräs tietty, ‟Amr 

ibn Shu‟aibin kertoma ja Abu Dawuudin, Ibn Maajahn ja Ahmadin keräämä hadiith, jonka eräs 

mufti on erityisesti ottanut kohteekseen. Tämän hadiithin aitouden ja oikeuden ovat vahvistaneet 

Imaam Ahmad, Imaam Al-Bukhaarii sekä hänen opettajansa Imaam ‟Ali ibn Madanii (olkoon 

                                                 
9
 Kirjaimellisesti ”vahvistettu sunnah”, ts. teko, jonka Profeetta saws teki säännöllisesti. 



Allahin armo heidän kaikkien päällä). Tämän lisäksi myös Haafidh ‟Iraaqii, Haafidh Ibn ‟Abdil-

Barr ja Haafidh Ibn Hajar ovat kaikki vahvistaneet, että kyseinen hadiith on oikea, vakaa ja 

luotettava. Jokainen heistä noudatti uskollisesti käytäntöä suorittaa ‟iid-rukous 12 ylimääräisen 

takbiirin kera, sillä tämä käytäntö on Profeetan saws sunnah. Koska ei ole olemassa mitään 

luotettavia hadiitheja, jotka olisivat ristiriidassa ‟Amr ibn Shu‟aibilta kerrotun hadiithin kanssa, niin 

pyydämme teitä seuraamaan sunnaa Allahin takia sekä hylkäämään kaikki näiden (tässä asiassa) 

surullisesti harhaan menneiden ihmisten esittämät väitteet. Lisäksi esitämme nämä ohessa seuraavat 

11 hadiithia, jotka ilmentävät selkeästi oikeaa sunnaa tätä asiaa koskien: 

1) Hafs ibn ‟Umar ibn Sa‟d ibn Qarth kertoi isältään ja sediltään, jotka kertoivat isältään Sa‟d 

ibn Qarthilta: ”Profeetan saws sunnah al-Fitrin ja al-Adhan päivinä oli sanoa 12 ylimääräistä 

takbiiria (‟iid-rukouksessa) – 7 ensimmäisessä rak‟assa ja 5 toisessa rak‟assa.” (Al-Baihaqii) 

 

2) ‟Abdur-Rahmaan ibn Sa‟d ibn ‟Ammaar ibn Sa‟d kertoi: ”Isäni kertoi isältään, että Profeetta 

Muhammad saws sanoi ‟iid-rukouksissa (ylimääräisiä) takbiireja 7 ensimmäisessä rak‟assa 

ennen (Koraanin) resitaatiota, ja 5 toisessa rak‟assa ennen resitaatiota.” (Ibn Maajah) 

 

3) Kathiir ibn ‟Abdillaah kertoi isältään, joka kertoi isältään: ”Profeetta saws sanoi ‟iid-

rukouksissa (ylimääräisiä) takbiireja 7 ensimmäisessä rak‟assa ja 5 toisessa rak‟assa ennen 

resitaatiota.” (At-Tirmidhii) 

 

4) ‟Abdur-Rahmaan ibn ‟Awf kertoi: ”Profeetalle saws tuotiin keihäs ‟iid-rukouksiin, jotta hän 

rukoilisi se edessään (sutrana), ja hän sanoi 13 takbiiria (= aloitus-takbiir ja 12 ylimääräistä), 

ja myös Abu Bakr ja ‟Uthmaan tekivät niin.” (Musnad Bazzaaz, Naylul-Awtaar) 

 

5) ‟Aa‟ishah kertoi: ”Profeetta saws sanoi ‟iid-rukouksissa 7 takbiiria ensimmäisessä rak‟assa 

ja 5 takbiiria toisessa rak‟assa ennen resitaatiota, ottamatta lukuun kahta rukuu‟n takbiiria 

(1/rukuu‟).” (Abu Dawuud) 

 

6) ‟Abdullaah ibn Muhammad ibn ‟Ammaar ibn Yaasir kertoi isältään, joka kertoi isältään: 

”Allahin Lähettiläs saws sanoi ‟iid-rukousten ensimmäisessä raka‟ssa 7 takbiiria, ja toisessa 

rak‟assa 5 takbiiria, ja hän aloitti aina rukouksella ennen khutbaa.” (Ad-Daaraqutnii) 

 

7) ‟Abdullaah ibn ‟Abbaas kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws sanoi ‟iid-rukouksissa 12 

(ylimääräistä) takbiiria: 7 ensimmäisessä rak‟assa ja 5 toisessa.” (At-Tabaraanii) 

 

8) Abu Waaqid Al-Laithii ja ‟Aa‟ishah kertoivat: ”Allahin Lähettiläs saws johti ihmisiä 

rukouksessa al-Fitrin ja al-Adhan päivinä, ja sanoi ensimmäisessä raka‟ssa 7 takbiiria ja 

resitoi ‟Qaaf. Wal qur‟aanil-majiid‟ (ts. suurah Qaafin), ja toisessa rak‟assa hän sanoi 5 

takbiiria ja resitoi ‟Iqtarabatis-saa‟atu wanshaqqal-qamar‟ (ts. suurah al-Qamarin).” (Sharh 

Ma‟aanil-Aathaar) 

 

9) ‟Abdullaah ibn ‟Umar kertoi: ”Allahin Lähettiläs saws sanoi: ‟Takbiirit ‟iid-rukouksissa 

ovat 7 takbiiria ensimmäisessä (rak‟assa) ja 5 takbiiria toisessa rak‟assa.” (Ad-Daaraqutnii) 



 

10) ‟Amr ibn Shu‟aib kertoi isältään, joka kertoi isältään: ”Profeetta saws sanoi ‟iid-rukouksessa 

12 (ylimääräistä) takbiiria: 7 ensimmäisessä raka‟ssa ja 5 toisessa, eikä hän rukoillut mitään 

sitä ennen tai sen jälkeen.” (Ahmad ja Ibn Maajah) 

 

11) ‟Amr ibn Shu‟aib kertoi isältään, joka kertoi ‟Amr ibn Al-‟Aas:ilta: ”Profeetta saws sanoi: 

‟Takbiirit al-Fitrin rukouksessa ovat 7 ensimmäisessä rak‟assa ja 5 toisessa rak‟assa, ja 

resitaatiot niiden kummankin jälkeen.” (Abu Dawuud ja Ad-Daaraqutnii) 

 

Oikein johdattuneiden kalifien käytäntö 
 

Ja‟far ibn Muhammad kertoi isältään: ”’Ali sanoi al-Fitrin ja al-Adhan rukouksissa sekä 

saderukouksessa 7 takbiiria ensimmäisessä ja 5 takbiiria toisessa rak’assa. Hän johti rukouksen 

ennen khutbaa ja resitoi ääneen. Hän (’Ali) sanoi, että Allahin Lähettiläs saws, Abu Bakr, ’Umar ja 

’Uthmaan tekivät niin.” (Musannaf ‟Abdir-Razzaaq) 

Kuten edellä mainittu hadiith selvästi ilmentää, neljä oikein johdattunutta kalifia – Abu Bakr, 

‟Umar, ‟Uthmaan ja ‟Ali – sanoivat kaikki 12 (ylimääräistä) takbiiria ‟iid-rukouksissaan. Totisesti 

jos Profeetta saws ja kaikki kalifit noudattivat tätä samaa käytäntöä, niin miksi nykypäivän 

muslimien pitäisi tehdä toisin? 

Medinan asukkaiden käytäntö 
 

Naafi‟, ‟Abdullaah ibn ‟Umarin vapautettu orja, sanoi osallistuneensa ‟Iid al-Fitrin ja ‟Iid al-Adhan 

rukouksiin Abu Hurairan kanssa, ja Abu Hurairah san ennen resitaatiota 7 takbiiria ensimmäisessä 

rak‟assa ja 5 takbiiria toisessa rak‟assa. Mainittuaan tämän tiedon Muwatta‟ssaan, Imaam Maalik 

kirjoitti: ”Tämä on kaikkein luotettavin käytäntö, jota me (Medinan asukkaat) seuraamme.” 

Medinan seitsemän fiqh-oppineen käytäntö 
 

Profeetan saws ajan jälkeen Medinassa oli seitsemän hyvin tunnettua fiqh-oppinutta (islamilaisen 

lainsäädännön oppinutta). Ihmiset kunnioittivat heitä suuresti ja menivät heidän luokseen tavoitellen 

tietoa uskonnosta, sillä nämä fiqh-oppineet olivat uskonnollisia auktoriteetteja. He olivat kaikki 

seitsemän (Profeetan saws) seuralaisten poikia ja oppilaita. He olivat nähneet seuralaisten 

harjoittavan uskontoaan ja oppineet heiltä. Seuraavassa on näiden seitsemän oppineen nimet: 

‟Ubaidullaah ibn ‟Abdillaah, ‟Urwah ibn Zubair, Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr, Sa‟iid ibn 

Musayyab, Abu Bakr ibn ‟Abdir-Rahmaan, Sulaimaan ibn Yasaar sekä Khaarijah ibn Zaid (olkoon 

Allahin armo heidän kaikkien päällään). On kerrottu, että kaikki nämä fiqh-oppineet resitoivat 12 

(ylimääräistä) takbiiria ‟iid-rukouksissa – 7 ensimmäisessä ja 5 toisessa rak‟assa. 

  



Profeetan saws seuralaisten käytäntö 
 

Oikein johdattuneiden kalifien lisäksi myös muut Profeetan saws seuralaiset lukivat 12 takbiiria 

kummassakin ‟iid-rukouksessa. Joitain näistä seuralaisista ovat: Abu Hurairah, Abu Sa‟iid Al-

Khudrii, Jaabir, ‟Abdullaah ibn ‟Abbaas, Abu Ayyuub, Zaid ibn Thaabit, ‟Aa‟ishah, Abu Waaqid 

Al-Laithii, ‟Ammaar ibn Yaasir sekä Sa‟d ibn Qarth. 

Suurten imaamien ja hadiith-oppineiden käytäntö 
 

Medinan seitsemän kuuluisan fiqh-oppineen lisäksi Imaam Ash-Shaafi‟ii, Imaam Maalik, Imaam 

Ahmad ibn Hanbal, ‟Umar ibn ‟Abdil-‟Aziiz, Imaam Az-Zuhrii, Imaam Makhuul, Imaam Al-

Awzaa‟ii, Imaam Ishaaq sekä muita suuria imaameja ja hadiith-oppineita (olkoon Allahin armo 

heidän kaikkien päällään) sanoivat ‟Iid al-Fitrin ja ‟Iid al-Adhan rukouksissa 12 ylimääräistä 

takbiiria. 

Imaam Yuusufin ja Imaam Muhammadin käytäntö 
 

Hanafi-oppineiden joukosta Imaam Abu Haniifan lähimmät oppilaat olivat Imaam Abu Yuusuf ja 

Imaam Muhammad. He kumpikin resitoivat 12 takbiiria ‟Iid al-Fitrin ja ‟Iid al-Adhan 

rukouksissaan. (Raddul-Mukhtaar, 641/2) 

Lisäksi Imaam Abu Yuusuf kertoi menneensä Baghdadiin ja johtaneensa ihmisiä ‟iid-rukouksessa 

kalifi Haaruun Ar-Rashiidin ollessa hänen takanaan rukoilijoiden joukossa. Imaam Abu Yuusuf luki 

12 takbiiria kuten ‟Abdullaah ibn ‟Abbaas, ja sama on kerrottu Imaam Muhammadista. Itse asiassa 

kaikki Banu ‟Abbaasin kalifit resitoivat 12 rak‟aa kuten isoisänsä ‟Abdullaah ibn ‟Abbaas. 

On myös kerrottu, että Imaam Abu Yuusuf ja Imaam Muhammad kumpikin muuttivat mielipiteensä 

siitä, että 6 takbiiria oli sopiva, ja alkoivat sanoa 12 takbiiria ‟iid-rukouksissaan. He olivat niin 

järkkymättömiä näkökannassaan, että antoivat fatwan tukien 12 takbiirin sanomista ‟iid-

rukouksissa. Näiden kahden kuuluisan hanafi-imaamin lisäksi myös muut hanafi-koulukuntaan 

kuuluvat imaamit sanoivat 12 takbiiria ‟iid-rukouksissaan. (Raddul-Mukhtaar) 

Zakaat al-Fitrin tärkeys 
 

Tämä zakaatin (almuverojen) tyyppi on pakollinen jokaisen perheen pään maksaa, ja se kuuluu 

maksaa Ramadaan-kuun lopussa ennen ‟iid-rukousta. Se on pakollinen jokaiselle perheelle, jolla on 

ruokaa enemmän kuin yhden päivän ja yön tarpeisiin. Jokaista elättämäänsä henkilöä sekä talossa 

asuvia ihmisiä (mukaan lukien palvelijat ja muut) kohden perheen pään on annettava yhden saa‟n 

verran (2,751 kg, tai joidenkin mukaan 3,8 kg) jyviä, vehnää, riisiä, ohraa, taateleita, rusinoita, 

maissia tai mitä tahansa, mitä pidetään kunkin seudun peruselintarvikkeena. Vastaanottajat ovat 

samoja, kuin tavalliselle zakaatille, eli köyhät ja tarpeenalaiset muslimit. Tähän liittyen Profeetta 

Muhammad saws sanoi: ”Ramadan-paasto ei ole hyväksytty ilman sadaqatul-fitriä.” (Abu Dawuud) 



Palkkio Shawwaal-kuussa paastoamisesta 
 

Profeetta saws rohkaisi paastoamaan (mitkä tahansa) kuusi päivää Shawwaal-kuussa (joka on heti 

Ramadan-kuun jälkeen), lukuun ottamatta ‟iid-päivää. 

Abu Ayyuub Al-Ansaarii kertoi: ”Profeetta saws sanoi: ‟Joka paastoaa Ramadanin ja sitten seuraa 

sitä kuudella päivällä Shawwaalista, on kun olisi paastonnut koko vuoden.‟” (Muslim) 

Tämä hadiith ilmentää sitä suurta palkkiota, joka odottaa sellaista henkilöä, joka paastoaa kuusi 

päivää Shawwaalissa, edellyttäen että hän on ensin paastonnut (koko) Ramadanin. 

Oikea tapa ’iid-takbiirin sanomiseksi 
 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar     هللا أكبر هللا أكبر 

Laa ilaaha ill Allaah           ال إله إال هللا 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar    هللا أكبر هللا أكبر 

Wa lillaahil-hamd.           وهلل الحمد         

   

Allaah on Suurin, Allaah on Suurin. 

Ei ole mitään palvomisen arvoista paitsi Allaah. 

Allaah on Suurin, Allaah on Suurin. 

Ja Allahille kuuluu kaikki ylistys. 

 

Takbiiria kuuluu sanoa ääneen ollessaan matkalla ‟iid-rukouspaikalle. 

  



Liitteitä 
 

’Iid-rukouksen rukoileminen useamman kerran samassa paikassa 
 

K: Jotkut kaupunkimme moskeijat järjestävät ‟iid-rukouksen enemmän kuin yhden kerran ‟iid-

päivänä, ts. pitävät yhteisrukouksen esimerkiksi kello 8.00, ja seuraavan kello 9.00 ja niin edelleen. 

Tämä johtuu heidän pienten tilojensa tuomista rajoituksista ja rukoilijoiden lukumääristä. Onko 

tämä luvallista?  

 

V: On melko tavatonta [mielestäni] nostaa esille tällainen kysymys. Meidän tulisi kysyä itseltämme; 

onko todellakin mahdotonta saada tarpeeksi iso paikka – vaikka se olisi puistossa, stadionilla jne. –, 

joka olisi riittävän kokoinen isolle rukoilijamäärälle? Kuinka muslimi-edeltäjämme suorittivat ‟iid-

rukouksen? Eivätkö he suorittaneet sitä avoimessa paikassa kaupungin lähistöllä, kuten oli 

Profeetan saws tapa, vaikka sinä päivänä saattoi olla sateista tai viileää. Kuitenkin, olettakaamme, 

että asia ei johdu laiskuudesta tai epäjärjestelmällisyydestä, eikä siitä, että he ovat tottuneet 

suorittamaan rukouksensa suljetuissa paikoissa, eivätkä ole sopeutuneet suorittamaan sitä avoimilla 

paikoilla. Jos kaikki edellä mainittu pitää paikkansa ja syy on hyväksyttävä, niin ratkaisu, kuten 

Shaikh Abdul-‟Aziiz Ibn Baaz sanoo, on hankkia useita paikkoja, joissa rukous voidaan suorittaa; ei 

pitämällä monta yhteisrukousta [samassa paikassa]. Tämä johtuu siitä, että jos he pitäisivät toisen 

[tai useamman] ‟iid-rukouksen, niin se laskettaisiin menetetyn rukouksen suorittamiseksi, ei 

rukouksen suorittamiseksi sen oikeana aikanaan, edes vaikka imaami vaihtuisi ja seurakunta olisi 

eri. Shaikhimme, Allah hyödyttäköön meitä hänen tiedollaan, sanoi myös, että tarpeeksi suurten 

moskeijoiden puuttuessa voidaan jopa turvautua eri alueilla olevien kotien käyttöön pitääkseen ‟iid-

rukous seurakunnassa, ja vain Allah tietää parhaiten. 

http://islamqa.com/en/ref/1162  

Zakaah Al-Fitr 

 

Dr. Bilaal Philips  

 

Merkitys  

Zakaah Al-Fitriä kutsutaan usein myös nimellä Sadaqah Al-Fitr. Sana Fitr tarkoittaa samaa kuin 

Iftaar, paaston rikkominen, ja se tulee samasta juurisanasta kuin Futuur, joka tarkoittaa aamupalaa. 

Näin ollen, islamilaisittain, Zakaah Al-Fitr on niille almuille annettu nimi, jotka jaetaan Ramadaan-

paaston loputtua.  

Luokitus  

Sadaqah Al-Fitr on velvollisuus, joka on waajib (pakollinen) jokaiselle muslimille, olipa hän sitten 

miespuolinen tai naispuolinen, alaikäinen tai aikuinen, niin kauan kun hänellä on varaa sen 

maksamiseen. Todiste siitä että tämä hyväntekeväisyyden muoto on pakollinen, löytyy Sunnasta, 
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jossa Ibn ‟Umar kertoi että Profeetta saws teki Zakaah al-Fitrin pakolliseksi jokaiselle orjalle, 

vapaalle, miehelle, naiselle, nuorelle ja vanhalle muslimien joukosta; yksi saa’ kuivattuja taateleita 

tai yksi saa’ ohraa. (Bukhaari osa 2, s. 339, no. 579) Talouden pää voi maksaa vaadittavan summan 

muiden jäsenten puolesta. Abu Sa‟iid Al-Khudri sanoi: ”Nuorien ja vanhojen, vapaiden ja orjien 

puolesta meillä oli tapanamme ottaa Allahin Lähettilään elinaikana yksi saa’ viljaa, juustoa tai 

rusinoita.” (Muslim osa 2, s. 469, no. 2155) 

Tärkeys  

Myös Sadaqah Al-Fitrillä on osansa Zakaatin merkittävässä roolissa rahan kiertämiseen 

islamilaisessa yhteiskunnassa. Mutta Sadaqah Al-Fitrin tapauksessa jokaisen yksilön on laskettava, 

kuinka paljon almuja hänen on maksettava itsestään sekä hänen elatettavistaan, ja mentävä 

yhteisöön löytääkseen ne, jotka ansaitsevat sellaista hyväntekeväisyyttä. Näin ollen Sadaqah Al-

Fitrillä on erittäin tärkeä rooli yhteisön siteiden kehittymisessä. Rikkaiden on tultava suoraan 

yhteyyteen köyhien kanssa, ja köyhät laitetaan yhteyteen äärimmäisen köyhien kanssa. Tämä 

kontakti yhteiskunnan eri tasojen välillä auttaa rakentamaan todellisia veljeyden siteitä sekä 

rakkautta islamilaisen yhteiskunnan sisällä, ja opettaa niitä joilla on, olemaan anteliaita niitä 

kohtaan, joilla ei ole. 

Tarkoitus  

Zakaah Al-Fitrin päätarkoitus on antaa paastonneille keino hyvittää virheensä paastokuukauden 

aikana. Zakaah Al-Fitr antaa myös köyhille mahdollisuuden juhlia paaston rikkomisen juhlaa (Eid 

Al-Fitriä) muiden muslimien ohella. Ibn ‟Abbaas kertoi että ”Profeetta teki Zakaah Al-Fitristä 

pakollisen jotta ne, jotka paastosivat, puhdistuisivat (Ramadanin aikana tekemistään) joutavista 

teioistaan ja häpeällisestä puheestaan, ja jotta köyhät saisivat ruokaa. Joka antaa sen ennen (Eid-

)rukousta, se tullaan hyväksymään Zakaatina, mutta se, joka antaa sen rukouksen jälkeen, on 

antanut Sadaqaa.” (Abu Dawuud osa 2, s. 421, no. 1605; Al-Albaani luokitteli sen olevan sahiih) 

Näin ollen Sadaqah Al-Fitrin tavoite on uskovaisten henkinen kehitys. Velvoittamalla heidät 

luopumaan osasta omaisuuttaan, uskovaisille opetetaan anteliaisuuden ja myötätunnon korkeammat 

moraaliset luonteenpiirteet, sekä kiitollisuutta Allahille ja oikeamielisyyttä. Mutta, koska islaam ei 

hylkää ihmisen materiaalisia tarpeita, osa Zakaah Al-Fitrin tavoitteesta on yhteiskunnan 

köyhempien jäsenten hyvinvointi. 

Ehdot  

Zakaah Al-Fitr on pakollinen ainoastaan tiettynä ajanjaksona. Jos joku menettää tämän aikajakson 

ilman hyvää syytä, niin hän on tehnyt syntiä eikä voi hyvittää sitä. Tämä hyväntekeväisyyden 

muoto tulee pakolliseksi auringonlaskusta viimeisenä paastopäivänä, ja pysyy pakollisena Eid-

rukouksen alkuun asti (hieman auringonnousun jälkeen seuraavana päivänä). Mutta se voidaan 

maksaa ennen yllä mainittua ajanjaksoa, sillä monilla shaaboista oli tapanaan maksaa Sadaqah Al-

Fitr muutama päivä ennen Eidiä. Nafi‟ kertoi että Profeetan saws seuralaisella Ibn ‟Umarilla oli 

tapanaan antaa se niille jotka hyväksyivät sen, ja ihmisillä oli tapanaan antaa se muutama päivä 

ennen Eidiä. (Bukhaari osa 2, s.339, no. 579) Ibn ‟Umar kertoi että Profeetta saws määräsi että se 

tulee antaa ennen kuin ihmiset menevät rukoukselle. Ja Ibn ‟Abbaas kertoi Profeetan saws 

sanoneen, ”Joka antaa sen ennen rukousta, se hyväksytään (häneltä) Zakaatina, mutta häneltä, 



joka antaa sen rukouksen jälkeen, tavallisena hyväntekeväisyytenä.” Näin ollen sen, joka unohtaa 

maksaa Zakaah Al-Fitrin ajoissa, tulisi tehdä se niin pian kuin mahdollista, vaikka sitä ei 

lasketakaan Zakaah Al-Fitriksi.  

Summa 

Zakaatin summa on sama kaikille riippumatta heidän erilaisista tulohaarukoistaan. Mimimimäärä on 

yksi saa‟ (kaksi kourallista) ruokaa, viljaa tai kuivattuja hedelmiä jokaista perheenjäsentä kohden. 

[suom. huom.: myös syntymättömästä vauvasta on mustahabb maksaa]. Tämä laskelma perustuu 

Ibn ‟Umarin kerrontaan, jonka mukaan Profeetta saws teki Zakaah Al-Fitrin pakolliseksi, ja 

maksettavaksi saa‟na kuivattuja taateleita tai saa‟na ohraa. Sahaabi Abu Sa‟iid Al-Khudri sanoi että 

”Profeetan aikana me annoimme sen saa’na ruokaa, kuivattuja taateleita, ohraa, rusinoita tai 

kuivattua juustoa.” (Bukhari osa 2, s. 340, no. 582) 

 

http://www.ramadanreminders.com/zakat_alfitr.php 

Kuka on oikeutettu zakaatin vastaanottamiseen? 
 

Ne, joille zakaah voidaan antaa, on kuvailtu Koraanin jakeessa, jossa Allaah sanoo: 

 

“As-Sadaqaat (tarkoittaa tässä zakaatia) ovat ainoastaan köyhille (fuqaraa‟, yks. faqiir) ja 

tarpeessa oleville (masaakiin, yks. miskiin) sekä niille jotka on määrätty keräämään (varoja); sekä 

pehmentämään niiden sydämiä (jotka ovat kallistuneita islamin puoleen); sekä vankien 

vapauttamiseen; ja velassa oleville; ja Allahin tiellä (mujaahiduun); sekä matkaajalle (jonka varat 

ovat loppuneet); Allahin asettama velvollisuus, ja Allaah on Kaikkitietävä, Kaikkiviisas.” [9:60] 

Köyhä ihminen on sellainen, jolla ei ole tuloja, tai jonka tulot eivät ole riittävät. 

Tämä vaihtelee ajasta ja paikasta sekä perheestä toiseen, mutta on olemassa joitain tapauksia, jotka 

ovat kaikkien mukaan oikeutettuja saamaan zakaatia koska heidän tulonsa ovat niin alhaiset. 

Fiqh-oppineet sanovat: ”Köyhä ihminen, joka on oikeutettu zakaatiin, on sellainen, jolla ei ole 

tarpeeksi itselleen ja perheelleen yhdeksi vuodeksi.” 

Köyhiä on kahdenlaisia, köyhyyden tasosta riippuen: 

Miskiin (tarpeessa oleva) on sellainen, jolla on varallisuutta tai elantoa, joka riittää hänelle 

osaksi hänen tarpeitaan, mutta ei kaikkiin. Kuten sellainen, joka tarvitsee 10 euroa, mutta 

hänellä on vain puolet siitä tai hieman enemmän alle kymmenen. 

Faqiir on sellainen, jolla ei ole varallisuutta eikä elantoa, tai hänellä on varallisuutta tai 

elantoa mutta ne eivät riitä edes osaksi hänen tarpeitaan. Kuten sellainen, joka tarvitsee 10 

euroa, mutta hänellä on tai hän saa ainoastaan alle puolet siitä. Ja faqiirin ja miskiinin nimitystä ei 

poista se, vaikka hän omistaisi kodin ja vaatteita ja palvelijan sekä tarvitsemiaan kirjoja. 

Eli faqiir on sellainen, joka tarvitsee yhdeksi päiväksi esimerkiksi 10 euroa, mutta löytää 

esimerkiksi vain 3 tai 4 euroa. Ja miskiin on sellainen, joka tarvitsee yhdeksi päiväksi 10 euroa, 
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mutta hänellä on esimerkiksi vain 7 tai 8 euroa. Joten nämä ovat luonnollisesti sellaisia, joiden ei 

tarvitse antaa muille, sillä he itse ovat tarpeessa ja ovat oikeutettuja almuihin. 

Profeetta saws sanoi: ”Miskiin (tarpeessa oleva) ei ole se kiertelijä, joka kiertelee ihmisten 

ympärillä pyytäen suupalasta tai paria, tai taatelia tai paria.” He kysyivät, ”Joten kuka (siis) on 

miskiin, oi Allahin Lähettiläs?” Hän sanoi: ”Se, jolla ei ole tarpeeksi tarpeidensa tyydyttämiseen, ja 

jonka tila ei ole muiden tiedossa, joten hänelle saatetaan (silloin tällöin) antaa jotain sadaqana; ja 

joka ei pyydä ihmisiltä mitään.” (Fath Al-Baarii 3:399; Muslim 2: 719) 

Jos henkilö saa kuukausittaisen palkan, niin siinä tapauksessa katsotaan, kuinka paljon hänen 

vuosittaiset tulonsa ovat, sekä kuinka paljon hän tarvitsee elatukseen koko vuodeksi. Esimerkiksi 

mikäli hän ansaitsee vuodessa 5000, mutta tarvitsee 10 000 elääkseen, niin hän on köyhä (faqiir) tai 

tarpeessa oleva (miskiin), sillä hänellä on ainoastaan puolet siitä, mitä hän tarvitsee. Katso Ash-

Sharh Al-Mumti‟ (2/672).  

Samoin myös jos hän tarvitsee 6000 ja hänen tulonsa ovat vain 5000, niin hän on oikeutettu 

zakaatiin. 

Saattaa myös olla että hänellä on tarpeeksi itselleen ja perheelleen, mutta hän on velassa eikä 

kykene maksamaan sitä pois. Joten hänelle tulisi antaa tarpeeksi maksaakseen velkansa pois. Tai 

hänellä saattaa olla tarpeeksi syödäkseen, juodakseen ja maksaakseen suojasta (ts. katosta päänsä 

päälle), mutta hänen on päästävä naimisiin eikä kykene maksamaan myötäjäisiä, joten hänelle 

voidaan antaa tarpeeksi päästäkseen naimisiin. (http://islamqa.com/en/ref/82974/ ; Tafsiir ibn 

Kathiir 4/454 ; Matn Al-Ghaayah Wat-Taqriib Fil-Fiqh Ash-Shaafi‟ii s. 123-124) 

Kuuden Shawwaal-päivän paastoaminen 

 

K: Mikä on määräys koskien kuuden päivän paastoamista Shawwaalissa? Onko se waajib 

(pakollista)? 

 

V: Kuuden Shawwaal-kuun päivän paastoaminen pakollisen Ramadaan-paaston jälkeen on Sunnah 

Mustahabbah (pidetty/rohkaistava sunna). Muslimin on suositeltavaa paastota kuusi päivää 

Shawwaalista, ja tämän tekemisessä on suuri hyve ja valtaisa palkkio. Sille, joka paastoaa nämä 

kuusi päivää, tullaan kirjoittamaan palkkio aivan kuin hän olisi paastonnut koko vuoden, kuten on 

kerrottu sahiih-hadiithissa Profeetalta saws. Abu Ayyuub kertoi että Allahin Lähettiläs saws sanoi: 

”Joka paastoaa Ramadanin ja seuraa sitä kuudella päivällä Shawwaalista, se on kuin hän olisi 

paastonnut eliniän.” (Muslim, Abu Dawuud, At-Tirmidhi, An-Nasaa‟ii ja Ibn Maajah) 

Profeetta saws seiliti tämän kun hän sanoi: ”Joka paastoaa kuusi päivää (eid) Al-Fitrin jälkeen, on 

täydentänyt koko vuoden: (joka tekee hyvän teon (hasanah), hän tulee saamaan kymmenen 

senkaltaista hasanaa).” Toisen kerronnan mukaan: ”Allaah on tehnyt jokaiselle hasanalle 

kymmenen sen kaltaista, joten kuukausi on kuin kymmenen päivän paastoaminen, ja kuden päivän 

paastoaminen täydentää vuoden.” (An-Nasaa‟ii ja Ibn Maajah, katso myös Sahiih At-Targhiib wat-

Tarhiib, 1/421) Se on myös kerrottu Ibn Khuzaimalta sanoilla ”Ramadaan-kuun paasto tuo 
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palkkion kymmenestä sellaisesta, ja kuuden päivän paastoaminen tuo kahden kuukauden palkkio, ja 

se on koko vuoden paasto.” 

Hanbali- ja Shaafi‟i-lakioppineet selittivät, että kuuden Shawwaal-päivän paastoaminen Ramadanin 

paastoamisen jälkeen tekee siitä aivan kuin olisi paastonnut koko vuoden pakollisia paastoja, sillä 

palkkioiden moninkertaistaminen pätee jopa naafil-paastoihin (vapaaehtoisiin paastoihin), joska 

jokainen hasanah tuo kymmenen sellaisen palkkion. 

Toinen tärkeistä kuuden Shawwaal-päivän paastoamisen hyödyistä on se, että se korvaa puutteita 

henkilön pakollisissa Radamaan-paastoissa, sillä kukaan ei ole vapaa puutteista tai synneistä, joilla 

on negatiivinen vaikutus hänen paastoonsa. Ylösnousemuksen päivänä hänen naafil-teoistaan 

tullaan ottamaan korvatakseen puutteita hänen pakollisissa teoissaan, kuten Profeetta saws sanoi: 

”Ensimmäinen asia, josta ihmiset tullaan tuomaan tilille Ylösnousemuksen päivänä, on heidän 

rukouksensa. Herramme, olkoon Hän ylistetty ja korkea, tulee sanomaan enkeleilleen – vaikka Hän 

tietää parhaiten – ’Katsokaa orjani rukousta, onko se eheä vai puutteellinen.’ Jos se on täydellinen 

, se tullaan kirjaamaan täydellisenä, ja jos jotain puuttuu, Hän tulee sanomaan ’Etsikää ja 

katsokaa, onko orjani tehnyt mitään vapaaehtoisia rukouksia.’ Jos hän teki joitain vapaaehtoisia 

rukouksia, Hän tulee sanomaan, ’Täydentäkää orjani pakolliset teot hänen vapaaehtoisista 

teoistaan.’ Sitten kaikki hänen tekonsa tullaan käsittelemään samalla tavalla.” (Abu Dawuud) 
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Korvattavien Ramadaan-paastojen sekä Shawwaal-päivien suorittamisjärjestys 

Shaikh Muhammad ibn Saalih Al-„Uthaimiinilta kysyttiin menetetyn velvollisuuden sekä jonkin 

suositeltavan asian tekemisen yhdistämisestä: Onko sallittua tehdä (ensin) mustahabb-teko ja 

korvata pakollinen teko myöhemmin, vai tulisiko ensin tehdä pakollinen teko, kuten Ashura-päivän 

paastoaminen, joka sattuu samaan aikaan menetetyn Ramadaan-paaston korvaamisen kanssa? 

"Mitä tulee pakollisiin ja vapaaehtoisiin paastoihin, niin mitä on määrätty sharii’assa sekä se, mikä 

on järjenmukaista, on aloittaa pakollisista paastoista ja sitten suorittaa naafil-paastot, sillä 

pakollinen paasto on velka, joka on maksettava, kun taas naafil-paasto on vapaaehtoinen ja tulee 

tehdä mikäli siihen kykenee, muttoin ei ole mitään syntiä (vaikkei sitä tekisikään). Tämän 

perusteella me sanomme sille, jolla on menetettyjä Ramadaan-paastoja: Korvaa se, mitä olet 

velkaa ennen kuin suoritat vapaaehtoisen paaston. Mikäli hän suorittaa vapaaehtoisen paaston 

ennen sen korvaamista, mitä hän on velkaa, niin oikea näkemys on, että hänen vapaaehtoinen 

paastonsa on hyväksytty niin kauan kun on vielä tarpeeksi aikaa korvata menetetyt paastot, sillä 

henkilö voi korvata menetettyjä Ramadaan-paastoja niin kauan kuin hänellä on vielä tarpeeksi 

aikaa tehdä se ennen kuin seuraava Ramadaan tulee. Niin kauan kuin on vielä runsaasti aikaa, 

hänen on sallittua suorittaa vapaaehtoisia paastoja. Tämä on samankaltainen kuin pakollisten 

rukousten tapaus, kuten jos henkilö suorittaa naafil-rukouksen ennen pakollista rukousta kun on 

vielä runsaasti aikaa jäljellä, (niin) tämä on sallittua. Joka paastoaa ’Arafah- tai Ashura-päivän ja 

on edelleen velkaa joitain päiviä Ramadanista, hänen paastonsa on hyväksytty. Mutta mikäli 

hänellä on aikomus paastota tämä päivä hyvittääkseen menetetyn Ramadaan-paaston, niin hän 

tulee saamaan kaksi palkkiota – yhden ’Arafah- tai Ashura-päivästä ja toisen menetetyn paaston 

korvaamisesta. Tämä koskee kaikkia vapaaehtoisia paastoja jotka eivät ole yhteydessä Ramadaniin. 

Mitä tulee kuuden Shawwaal-päivän paastoamiseen, niin nämä ovat yhteydessä Ramadaniin ja 
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voidaan suorittaa ainoastaan menetettyjen Ramadaan-paastojen korvaamisen jälkeen.* Mikäli 

henkilö paastoaa nämä päivät ennen menetettyjen Ramadaan-paastojensa korvaamista, hän ei tule 

saamaan niistä olevaa palkkiota, sillä Profeetta saws sanoi: ”Joka paastoaa Ramadanin ja (sitten) 

seuraa sitä kuudella päivällä Shawwaalista, se on kuin hän olisi paastonnut eliniän.” On tiedettyä 

että sen, jolla edelleen on joitain päiviä korvattavanaan, ei katsota paastonneen Ramadania ennen 

kuin hän korvaa ne päivät. Jotkut ihmiset ajattelevat että jos he pelkäävät Shawwaalin loppuvan 

pian ja paastoavat nämä kuusi päivää, vaikka heillä edelleen on joitain Ramadaan-päiviä jäljellä, 

että tämä olisi hyväksyttävää. Tämä on virhe, sillä näitä kuutta päivää ei voida paastota ennen kuin 

henkilö on korvannut ne päivät, jotka hän on velkaa Ramadanista.” (Majmuu‟ Fataawa Ibn 

„Uthaimiin, 20/438) 

Toisaalla hän sanoi myös: ”Mikäli oletamme että tämä paastojen korvaaminen kestää koko 

Shawaallin ajan, kuten jos nainen vuosi synnytyksen jälkeen eikä paastonnut koko Ramadanina 

lainkaan, ja sitten alkoi korvata menetettyjä paastojaan Shawwaalissa eikä lopettanut sitä ennen 

kuin Dhul-Qa'dah (seuraava kuukausi) alkoi, niin (siinä tapauksessa) hän voi paastota nämä kuusi 

päivää (vasta seuraavassa kuussa), ja hän tulee saamaan sellaisen palkkion, joka paastosi ne 

Shawwaalissa, sillä hän myöhästytti sitä välttämättömän syyn takia, joten hän tulee saamaan 

palkkion.” (Majmuu‟ al-Fataawa, 20/19) 

*Shaafi‟ien mukaan on sallittua paastota kuusi Shawwaal-kuun naafil-paastopäivää ennen 

Ramadanista yli jääneiden päivien korvaamista. He käyttävät todisteenaan mm. ‟Aa‟ishan sanoja 

siitä, että hänellä oli tapanaan korvata Sha‟baan-kuussa (eli Ramadania edeltävässä kuussa) 

edellisestä Ramadanista yli jääneet paastopäivät. Abu Salaman on kerrottu sanoneen: “Kuulin 

„Aa‟ishan sanovan: „Minulla oli jäljellä paastoja edellisestä Ramadanista, enkä pystynyt 

korvaamaan niitä muuta kuin Sha‟baanissa.‟” (Bukhaari,1849; Muslim, 1146) Toisen version 

mukaan “Minulla oli jäljellä paastoja, jotka olin vielä velkaa Ramadanista, enkä kyennyt 

korvaamaan niitä ennen Sha‟baania; ja tämä johtui Allahin Lähettilään asemasta 

(aviomiehenä).” (Bukhaari, 1950; Muslim, 1146) – Joten onko todennäköistä että hän, Profeetan 

saws vaimo ja Uskovaisten äiti, olisi jättänyt nämä Shawwaal-kuun 6 päivää kokonaan 

paastoamatta sekä tämän suuren palkkion hyödyntämättä? Myös tämä on erittäin vahva perustelu. 

Ja Allaah tietää parhaiten. 

Onko nämä kuusi päivää paastottava peräkkäin? 

An-Nawawii sanoi: “Meidän seuralaisemme sanoivat että on mustahabb paastota kuusi Shawwaal-

kuun päivää. Tästä hadiithista johtuen he sanoivat: On mustahabb paastota ne yhtäjaksoisesti 

Shawwaalin alussa, mutta mikäli joku erottaa ne (toisistaan) tai myöhästyttää niitä Shawwaalin 

jälkeen, niin tämä on sallittua, sillä hän seuraa hadiithin yleistä ohjenuoraa. Meillä ei ole mitään 

kiistaa tätä asiaa koskien, ja tämä oli myös Ahmadin ja Dawuudin näkemys.” (Al-Majmuu‟ Sharh 

Al-Muhadhhab) 

Kuuden päivän paastoaminen muuna ajankohtana kuin Shawwaalissa 

Tästä asiasta on olemassa kolme eri mielipidettä: 

(i) Joukko Maalikejä sekä jotkut Hanbalit ovat sitä mieltä, että tämän hyveen voi saavuttaa 

sellainen, joka paastoaa kuusi päivää Shawwaalissa ja (myös) jälkeenpäin, ja että hadiith mainitsi 



Shawwaalin ainoastaan helpottaakseen asioita, sillä niiden paastoaminen Ramadanin jälkeen on 

helpompaa kuin sen tekeminen myöhemmin. 

Al-‟Adawi sanoi kommentaarissaan Sharh Al-Khurashille (2/243): ”Lainsäätäjä maintsi 

Shawwaalin ainoastaan tehdäkseen sen helpommaksi paastoamisen suhteen, ei rajoittaakseen 

määräystä ainoastaan siihen aikaan. Epäilemättäkin sen tekeminen Dhul-Hijjan ensimmäisten 

kymmenen päivän aikana liitettynä siihen mitä on kerrottu sinä aikana paastoamisen hyveistä, on 

parempi, sillä tarkoitus saavutetaan (vielä) hyveellisinä päivinä paastoamisen extra-palkkion 

lisäksi. Sen tekeminen Dhul-Qa’dana on myös hyvä. Tiivistettynä: Mitä myöhemmin ne paastoaa, 

sitä suurempi palkkio, sillä se on vaikeampaa.” 

Muhammad ibn ‟Ali ibn Husainilta – Maalikien muftilta Mekassa – on  kerrottu Tahdhiib Furuuq 

Al-Quraafissa, sekä Ibn Al-‟Arabi Al-Maalikilta Al-Furuuqissa (2/191), että ”Profeetan saws sanat 

’Shawwaalissa’ mainittiin vain esimerkkinä, ja että sen tarkoitus on se, että Ramadanin 

paastoaminen lasketaan kymmeneksi kuukaudeksi ja kuuden Shawwaal-päivän paastoaminen 

lasketaan kahdeksi kuukaudeksi, ja se on Imaam Maalikin madhabin näkemys. Mikäli se on muuna 

aikana kuin Shawwaalissa, niin määräys on sama. Hän sanoi: Tämä on erittäin fiksua, joten 

oppikaa se.” 

Ibn Muflih sanoi Al-Furuu‟ssa (3/108): ”On mahdollista että tämä palkkio voidaan saavuttaa 

vaikka ne paastoaisi muuna aikana kuin Shawwaalissa, joidenkin oppineiden mukaan. Tämän on 

maininnut Al-Qurtubi, sillä sen hyve perustuu siihen tosiasiaan että yksi hyvä teko tullaan 

palkitsemaan kymmenkertaisesti, kuten Thawbaanin kerronnassa sanotaan. Ja suositus 

Shawwaalissa paastoamisesta on sen takia, että on helpompaa paastota kun on jo tottunut 

paastoamiseen, ja tämä on eräänlainen erityislupa, ja on soveliaampaa hyötyä tästä 

helpotuksesta.” 

(ii) Joukko Shaafi‟eja oli sitä mieltä, että henkilö, joka ei paastoa kuutta päivää Shawwaalissa, voi 

korvata ne Dhul-Qa‟dana, mutta palkkio tulee olemaan vähemmän kuin sellaisen palkkio, joka 

paastoaa ne Shawwaalissa. Se, joka paastoaa Ramadanin ja seuraa sitä kuudella Shawwaalin 

päivällä, tulee saamaan palkkion koko vuoden pakollisten paastojen paastoamisesta, toisin kuin se, 

joka paastoaa Ramadanin ja kuusi päivää muulloin kuin Shawwaalina. Hän tulee saamaan 

Ramadanin sekä kuuden naafil-päivän palkkion. 

Ibn Hajar Al-Makkii sanoi Tuhfah Al-Muhtaajissa (3/456): ”Mikäli henkilö paastoaa ne 

Ramadanin ohella joka vuosi, se on kuin pakollisien paastojen suorittaminen koko elinikänsä ajan, 

ilman palkkion moninkertaistamista. Jos hän paastoaa kuusi muuta päivää, se on kuin naafil-

paastojen suorittaminen, ilman palkkion moninkertaistamista.” 

(iii) Hän voi saavuttaa tämän hyveen ainoastaan paastoamalla ne Shawwaalissa. Tämä on hanbalien 

näkemys. 

Kashhaaf Al-Qinaa‟ssa (2/338) sanotaan: ”Niiden paastoamisen hyvettä ei voida saavuttaa muuna 

aikana kuin Shawwaalissa, johtuen kerrontojen ilmeisestä merkityksestä.” 
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