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Förordet till ”
ad-Dimâ’ at-Tabî´iyyah lin-Nisâ’”

m

Lov och pris tillkommer Allâh. Vi lovprisar Honom och ber Honom om hjälp och
förlåtelse. Vi söker skydd hos Allâh från våra själars ondska och dåliga handlingar.
Den Allâh vägleder, kan ingen missleda, och den Allâh missleder, kan ingen vägleda.
Jag vittnar att det inte finns någon sann gud utom Allâh, ingen partner har Han, och
jag vittnar att Muhammad är Hans slav och sändebud. Må Allâh hylla och sända fred
över honom, hans ätt, hans följeslagare och alla som följer dem fram till Domedal
Vidare:
Blodet som drabbar kvinnan i form av menstruationsblod, blödningar och barnsäng är
en viktig fråga som är i behov av förklaring. Det är viktigt att kunna blodets domar,
skilja mellan de lärdas korrekta åsikter och deras felaktiga åsikter i frågan samt välja
respektive lämna åsikter i enlighet med Qur’ânen och Sunnah på grund av följande:
1 – Qur’ânen och Sunnah är två grundläggande källor till Allâhs (ta´âlâ) domar som
Han har förpliktigat Sina slavar med.
2 – Hänvisningen till Qur’ânen och Sunnah medför lugn, ro, harmoni och
samvetsfrid.
3 – Allting annat än Qur’ânen och Sunnah är i behov av bevis och utgör självt inget
bevis. Ty bara Allâhs (ta´âlâ) tal och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
tal utgör ett bevis. Även de lärda följeslagarnas ord utgör det förutsatt att de inte
opponerar sig Qur’ânen, Sunnah eller någon annan följeslagares ord. Om dennes ord
skulle opponera sig Qur’ânen och Sunnah, är det obligatoriskt att gå efter Qur’ânen
och Sunnah. Och om en annan följeslagare säger något annat, så får han titta efter
vilken av de två åsikterna som väger tyngst och välja den därefter. Allâh (ta´âlâ) sade:
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ِّفَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اهللِّ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاهلل
ًوَالْيَوْمِ اآلخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيال
”Och om ni råkar i tvist om något, överlåt då avgörandet åt Allâh och
sändebudet, om ni tror på Allâh och den Yttersta dagen. Detta är bäst och det
[gynnar] en riktig och lycklig utgång.”1
Detta är en kortfattad och viktig avhandling som klargör blodet och dess domar. Den
består av följande kapitel:
Det första:
Månadscykelns innebörd & visheten bakom den
Det andra:
Månadscykelns början & varaktighet
Det tredje:
Månadscykelns företeelser
Det fjärde:
Månadscykelns domar
Det femte:
Blödningarna & deras domar
Det sjätte:
Barnsängen & dess domar
Det sjunde:
Preparat förknippade med månadscykeln & graviditeten

1

4:59
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Månadscykelns
innebörd & visheten bakom den

Månadscykeln är en blödning som drabbar kvinnan utan orsak och inträffar under
bestämda perioder. Det är ett naturligt blod som inte beror på sjukdom, sår, missfall
eller förlossning. I och med att det är naturligt, så beror det på kvinnans tillstånd,
omgivning och miljö. Till följd därav varierar kvinnornas månadscyklar klart och
tydligt.
Eftersom fostret klarar varken av att livnära sig på vanlig mat i magen eller förses
med den via modern, så har Allâh (ta´âlâ) ordnat blodutsöndringar som förser fostret
med näring utan att det behöver äta den eller smälta den. Detta näringsintag går via
navelsträngen; blodet rinner in i fostrets ådror och förser det med näring. Väldig är
Allâh, den bäste Skaparen! Det är visheten bakom månadscykeln. Således upphör den
havande kvinnans månadscykel. Det är sällan en havande kvinna får sin
månadscykel. Även den ammande kvinnan får sällan sin månadscykel och i synnerhet
under amningens tidiga faser.
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Månadscykelns

Månadscykelns början & varaktighet

Oftast varar månadscykeln mellan tolvårs åldern och femtioårs åldern. Beroende på
kvinnans tillstånd, omgivning och miljö kan månadscykeln både börja tidigare
respektive sluta senare än de angivna åldrarna.
De lärda har delade åsikter huruvida kvinnan har en bestämd ålder då hennes första
månadscykel inträffar; kan den inträffa före eller efter den åldern? Eller anses blodet
som kommer före eller efter den åldern betydelselöst och inget menstruationsblod?
De lärda har som sagt delade åsikter om det. ad-Dârimî sade efter att ha nämnt alla
delade åsikter:
”Jag anser att alla är fel. Allting handlar om befintligheten. Oavsett mängd, tillstånd
och ålder måste blodet betraktas som menstruationsblod och Allâh vet bättre.”2
ad-Dârimîs åsikt är korrekt och den har även Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah.
När kvinnan ser sitt menstruationsblod så har hon sin månadscykel ehuru hon är
yngre än nio eller äldre än femtio. Ty Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) har förknippat månadscykelns domar med dess befintlighet och inte med
en viss ålder. Således är det obligatoriskt att referera till blodets befintlighet som
domarna förknippas med. För att begränsa månadscykeln vid en viss ålder krävs det
bevis från Qur’ânen och Sunnah, vilket inte finns.
De lärda har sex eller sju åsikter om månadscykelns varaktighet. Ibn-ul-Mundhir
sade:
”Vissa lärda säger att månadscykeln saknar lägsta respektive längsta varaktighet.”
Denna åsikt är som ad-Dârimîs föregående åsikt. Även Shaykh-ul-Islâm Ibn
Taymiyyah valde den och den är korrekt eftersom den stöds av Qur’ânen, Sunnah och
forskningen.
2

al-Madjmû´ Sharh-ul-Muhadhdhab (1/386).
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Månadscykelns varaktighet

Det första beviset:
för det är Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ احملَِْيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء
َفِي احملَِْيضِ وَالَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْن
”Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: ”Detta är ett ömtåligt
och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period
och kom inte nära dem förrän de är rena.”3
Allâh lät det rena tillståndet utgöra gränsen och inte ett bestämt antal dagar. Det
bevisar att domen förknippas med menstruationsblodets befintlighet och avsaknad;
när det finns, så gäller domen, och när det upphör, så upphör även domen att gälla.
Det andra beviset:
har bekräftats i Muslims ”as-Sahîh” där profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som fick sin månadscykel i samband med
´Umrah:
”Gör allt vallfärdaren gör bortsett från Tawâf runt Huset till dess att du blir ren.”
Hon sade:
”Jag blev ren på Slaktdagen.”4
al-Bukhârî rapporterade i sin ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade till henne:
”Vänta. När du blir ren får du gå ut till Tan´îm.”5

3

2:222

4

Muslim (1211).

5

al-Bukhârî (1787).
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Månadscykelns varaktighet

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) lät det rena tillståndet utgöra gränsen och
inte en bestämd tidsperiod. Det bevisar att domen förknippas med menstruations
blodets befintlighet och avsaknad.
Det tredje beviset är:
att de bestämda tidsperioderna som de lärda nämner i frågan finns inte i Qur’ânen
och Sunnah trots att nöden fordrade att de klargörs. Om det hade varit obligatoriskt
att förstå dem och dyrka Allâh med dem skulle Allâh och Hans sändebud (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort dem för allihopa. Ty viktiga domar som bönen,
fastan, äktenskapet, skilsmässan och arvet beror på dem.
Exempelvis klargjorde Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
antalet böner, deras tider, Rukû´ och Sudjûd, allmosan, dess egendomar, gränser,
mängder och berättigade målgrupper, fastan och dess tid och period, vallfärden och
annat inklusive etiketter som berör mat, dryck, sömn, samlag, sittning, inträde i
hemmet, utgång ur hemmet, utförande av naturliga behov inklusive antalet torkningar
efter dem och andra precisa och klara frågor som Allâh har fullbordat den här
religionen och fulländat Sina gåvor till de troende med. Allâh (ta´âlâ) sade:

ٍوَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْء
”Vi har uppenbarat denna gudomliga Skrift för dig, steg för steg, med
klargörande av allt.”6

ِمَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَنيَْ يَدَيْه
َوَتَفْصِيلَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُون
”[Det] är här inte fråga om uppdiktade händelser – nej, [detta är en uppenbarad
Skrift] som bekräftar vad som ännu består [av äldre tiders uppenbarelser],
framställer allt i fasta och klara [vändningar] och [ger] dem som vill tro
vägledning och nåd.”7
6

16:89

7

12:111
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Månadscykelns varaktighet

När det klargörs att dessa uppskattningar och detaljer inte finns i Qur’ânen och
Sunnah vet man att de saknar belägg och att månadscykeln som behandlas av Sharî
´ahs domar istället skall förknippas med befintligheten och avsaknaden. Detta bevis
(det vill säga domens avsaknad i Qur’ânen och Sunnah bevisar att den inte skall
bekommas) gagnar dig såväl i den här frågan som i andra frågor eftersom Sharî´ahs
domar bekräftas endast via Qur’ânen, Sunnah, den kända samstämmigheten eller den
korrekta analogin. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:
”Allâh har förknippat flera domar i Qur’ânen och Sunnah med månadscykeln utan att
nämna dess lägsta respektive längsta varaktighet eller tiden för den rena perioden
mellan två månadscyklar, trots att fenomenet berör hela samfundet som är i ett stort
behov av den kunskapen. Språket gör ingen skillnad mellan en mängd och en annan.
Den som då sätter en gräns har avvikit från Qur’ânen och Sunnah.”8
Det fjärde beviset är:
forskningen, det vill säga den korrekta analogin. Allâh (ta´âlâ) sade att menstruations
blodet är ett ömtåligt och smärtsamt tillstånd. När menstruationsblodet är befintligt är
även det ömtåliga och smärtsamma tillståndet det. Det finns ingen skillnad mellan de
olika dagarna. Menstruationsblodet är menstruationsblod och det ömtåliga och
smärtsamma tillståndet är ömtåligt och smärtsamt. Poängen ligger i de båda dagarna.
Hur kan då domen variera mellan två dagar när poängen är en och samma?
Motstrider inte det den korrekta analogin? Ger inte den korrekta analogin de två
dagarna samma dom eftersom de har en gemensam nämnare?
Det femte beviset är:
att det finns olika och motstridiga åsikter i frågan. Det bevisar att det inte finns något
bevis i frågan som är obligatoriskt att följa. De är endast Idjtihâd-baserade domar
som kan vara rätt och fel. Ingen åsikt har mer rätt att följas än den andra. I samband
med meningsskiljaktigheter skall det refereras till Qur’ânen och Sunnah.
När det klargörs hur stark och övervägande åsikten som säger att månadscykeln
saknar lägsta respektive längsta varaktighet är, så skall du veta att allt naturligt blod
som saknar orsak (som sår och liknande) är menstruationsblod utan hänsyn till tid
eller ålder så länge det inte är kontinuerligt eller endast avtar en dag eller två dagar i

8

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/35).

!11

Månadscykelns början & varaktighet

Månadscykelns varaktighet

månaden. I så fall är det en blödning. Blödningarnas domar kommer att – om Allâh
vill – förklaras framöver.
Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:
”I princip är allt som kommer ut ur livmodern menstruationsblod till dess att det
bevisas vara en blödning.”9
Han sade också:
”Blodet som kommer är menstruationsblod så länge det inte är blod från en ådra eller
ett sår.”10
Den här åsikten är inte bara starkast sett till beviset, den är även enklare att förstå,
begripa och praktisera än de begränsande åsikterna. Därför är det bättre att följa
åsikten som stämmer mer överens med islams anda och principer som förespråkar
lättnad och flexibilitet. Allâh (ta´âlâ) sade:

ٍهُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج
”Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i
[utövningen av er] religion.”11
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Religionen är enkel. Ingen går för djupt in i religionen utan att den överrumplar
honom. Se därför till att göra rätt så gott ni kan och var förhoppningsfulla.”12

9

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/36).

10

Madjmû´-ul-Fatâwâ (19/38).

11

22:78

12

al-Bukhârî (39).

!12

Månadscykelns början & varaktighet

Den havande kvinnans månadscykel

Till profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) karaktärer hörde att han alltid valde det
enklaste alternativet så länge det inte var en synd13 .
Kvinnans månadscykel brukar i princip upphöra under graviditeten. Imâm Ahmad
(rahimahullâh) sade:
”Kvinnans graviditet känns endast till via upphört blod.”
Så om den havande kvinnan får blod tillsammans med våndor två eller tre dagar
innan förlossningen, så anses det tillhöra barnsängen. Dock hör det inte till
barnsängen om det kommer långt innan förlossningen eller kort innan förlossningen
men utan våndor. Hör det blodet till menstruationsblodet som berörs av
månadscykelns domar eller är det ett betydelselöst blod som inte har månadscykelns
domar? De lärda har delade åsikter om det.
Den korrekta åsikten är att det är menstruationsblod om det sker utmed kvinnans
vanliga månadscykel. Ty blodet som kvinnan får brukar i princip vara
menstruationsblod så länge inte motsatsen bevisas. Däremot finns det inget bevis i
Qur’ânen och Sunnah för att den havande kvinnan inte kan få sin månadscykel. Det
är Mâliks och ash-Shâfi´îs åsikt som valdes av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah som
sade:
”al-Bayhaqî sade att det är en av Ahmads åsikter. Det har faktiskt sagts att han gick
tillbaka till den.”14
Utmed det gäller den havande kvinnans månadscykel det som gäller den ickehavande kvinnans månadscykel frånsett vid två fall:
1 – Skilsmässan. Det är förbjudet att skilja sig från kvinnan som har sin vänteperiod
utmed månadscyklarna. Det är emellertid inte förbjudet att skilja sig från en havande
kvinna. Att skilja sig från en icke-havande kvinna under hennes månadscykel går
emot Allâhs (ta´âlâ) ord:

13

al-Bukhârî (6126) och Muslim (2327).

14

al-Ikhtiyârât, sid. 35
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Den havande kvinnans månadscykel

َإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّة
”När någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han [iaktta]
den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid [med all noggrannhet].”15
Det gör det däremot inte om hon är gravid och har sin månadscykel. Ty den som
skiljer sig från en havande kvinna iakttar ju hennes väntetid som upphör med hennes
förlossning och det spelar ingen roll om hon har sin månadscykel eller inte när hon
skiljs. Därför är det inte förbjudet att skilja sig från en havande kvinna strax efter
samlag till skillnad ifrån den icke-havande kvinnan.
2 – Den havande kvinnans månadscykel avslutar inte hennes vänteperiod till skillnad
ifrån den icke-havande kvinnans månadscykel. Den havande kvinnans vänteperiod
upphör endast med förlossningen, oavsett om hon har haft sin månadscykel eller inte.
Allâh (ta´âlâ) sade:

َّوَأُوْالَتُ األَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن
”Och de som är havande skall invänta barnets födelse.”16

15

65:1

16

65:4
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Månadscykelns företeelser

Månadscykeln kan utsättas för flera företeelser däribland:
1 – Den kan bli längre eller kortare. Exempelvis kan en kvinna vars månadscykel
varar sex dagar få en månadscykel som varar sju dagar medan en annan kvinna vars
månadscykel varar sju dagar kan få en månadscykel som varar sex dagar.
2 – Den kan flyttas fram eller bak. Exempelvis kan en kvinna vars månadscykel
kommer i slutet av månaden få en månadscykel i början av månaden medan en annan
kvinna vars månadscykel kommer i början av månaden kan få den i slutet av
månaden.
De lärda har delade åsikter om dessa två företeelser. Den korrekta åsikten är att när
hon ser sitt blod, så räknas det till månadscykeln, och när det upphör, så anses hon
vara ren. Det spelar ingen roll om hennes månadscykel har stigit eller sjunkit, flyttats
fram eller bak. Bevisen för det har redan angivits i samband med att Allâh har
förknippat månadscykelns domar med menstruationsblodets befintlighet. Detta är
ash-Shâfi´îs åsikt som valdes av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah. Ibn Qudâmah sade
att den är stark och stödde den när han sade:
”Om månadscykeln hade gällt som det omnämnda sättet i rättskolan så hade profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort det för sitt samfund och inte skjutit upp på
klargörandet eftersom det inte är tillåtet att försena ett behövligt klargörande. Hans
hustrur och andra kvinnor har varit i behov av det klargörandet i alla tider. Han skulle
aldrig försumma det. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) har varken nämnt eller
klargjort månadscykeln frånsett kvinnans blödningar.”17
3 – Gulaktiga och grumliga utsöndringar. I så fall ser kvinnan ett gulaktigt blod som
påminner om var eller en grumlig utsöndring som är en blandning av gulaktiga och
svarta utsöndringar. Om dessa utsöndringar kommer under månadscykeln eller är
sammanbundna med den innan hon blir ren, räknas de till månadscykeln och berörs
17

al-Mughnî (1/353).
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av dess domar. Dock hör de inte till månadscykeln om de skulle komma under tiden
som hon är ren. Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:
”Vi brukade inte anse det grumliga och det gulaktiga efter månadscykeln vara
något.”18
Rapporterad av Abû Dâwûd med en autentisk berättarkedja. al-Bukhârî rapporterade
den utan tillägget:
”… efter månadscykeln…”19
Hans rubrik till den är emellertid:
”Gulaktiga och grumliga utsöndringar utom månadscykeln.”
Ibn Hadjar sade i sin förklaring ”Fath-ul-Bârî”:
”Han anvisade på det sättet för att kombinera ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ)
föregående hadîth ”Ha inte bråttom förrän du ser genomskinliga flytningar” med
Umm ´Atiyyahs (radhiya Allâhu ´anhâ) omnämnda hadîth i kapitlet på så sätt att
´Â’ishahs hadîth gäller månadscykeln medan Umm ´Atiyyahs hadîth gäller utom
månadscykeln.”
´Â’ishahs anvisade hadîth rapporteras av al-Bukhârî med en reducerad, om än en
definitiv, berättarkedja i kapitlet innan. Kvinnorna brukade skicka bomullstussar till
henne innehållande gula utsöndringar varpå hon sade:
”Ha inte bråttom förrän ni ser genomskinliga flytningar.”20
Genomskinliga flytningar kommer från livmodern när månadscykeln är över.

18 Abû

Dâwûd (307).

19

al-Bukhârî (326).

20

al-Bukhârî (19).
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4 – Avbräck i månadscykeln. Det betyder att hon får blod en dag till skillnad från en
annan dag och dylikt. Denna företeelse har två fall:
1. Kvinnan råkar alltid ut för det. Härmed är blodet en blödning och har
blödningarnas domar.
2. Kvinnan råkar inte alltid ut för det; det kommer bara ibland och hennes rena period
är korrekt. De lärda har delade åsikter om denna period vari blodet avtar. Är den ren
eller räknas den till månadscykeln? Enligt den korrekta åsikten i ash-Shâfi´îs
rättskola räknas den till månadscykeln. Den åsikten valde även Shaykh-ul-Islâm Ibn
Taymiyyah, författaren till boken ”al-Fâ’iq”21 och Abû Hanîfahs rättskola. Ty
genomskinliga flytningar syns inte under den perioden. Och om man skulle säga att
perioden räknas som en ren period så hade det betytt att den omges av två
månadscyklar, vilket ingen säger. Likaså hade det inneburit att vänteperioden upphör
efter fem dagar. Dessutom skulle det varit besvärligt att bada och utföra andra plikter
varannan dag. Detta besvär finns inte i Sharî´ah och lov och pris tillkommer Allâh.
Hanâbilahs kända åsikt är att blodet betraktas som menstruationsblod medan det
avtagna blodet räknas som en ren period. Det enda undantaget är om de tillsammans
överskrider månadscykelns högsta varaktighet; i så fall är blodet en blödning. Ibn
Qudâmah sade i ”al-Mughnî”:
”Åsikten som säger att blodet som avtar mindre än ett dygn inte räknas till den rena
perioden är baserad på rapporteringen som vi nämnde i samband med barnsängen.
Hon skall inte ta hänsyn till perioden som är kortare än ett dygn. Det är den – om
Allâh vill – korrekta åsikten. Ty blodet kommer och går. Att ålägga bad till och från
är ett besvär som inte kan gälla därför att Allâh (ta´âlâ) sade:

ٍهُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج
”Han har utvalt er och Han har inte lagt på er svåra eller tunga plikter i
[utövningen av er] religion.”22

21

Det nämnde författaren till ”al-Insâf”.

22

22:78
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Ibn Qudâmah sade:
”Utmed detta gäller den rena perioden först när blodet har avtagit ett helt dygn så
länge inte motsatsen bevisas i form av att blodet avtar i slutet av hennes månadscykel
eller att hon får genomskinliga flytningar.”
Ibn Qudâmahs åsikt är alltså mellan de två andra åsikterna och Allâh vet bättre vilken
som är korrekt.
5 – Torka under månadscykeln så att hon endast ser flytningar. Om detta sker under
månadscykeln eller sammanbundet med månadscykeln innan den rena perioden, så
hör den till månadscykeln. I värsta fall får den samma dom som de gulaktiga och
grumliga utsöndringarna.
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Månadscykeln har mer än tjugo domar. Vi kommer att nämna dem som det finns
störst behov av:
1 – Bönen. Det är förbjudet och ogiltigt för kvinnan att be obligatorisk och frivillig
bön. Bönen är inte obligatorisk för henne om mindre än en Rak´ahs tid återstår av
tiden. Annars måste hon be oavsett om det sker i början av tiden eller i slutet.
Exempel på det första scenariot är:
att kvinnan får sin månadscykel motsvarande en Raka´ahs tid efter att solen har gått
ned. När hon blir ren åläggs hon att be Maghrib eftersom hon var ren motsvarande en
Rak´ahs tid efter att solen hade gått ned.
Exempel på det andra scenariot är:
att kvinnan blir ren motsvarande en Rak´ahs tid innan solen har gått upp. När hon blir
ren åläggs hon att be Fadjr eftersom hon var ren motsvarande en Rak´ahs tid innan
solen hade gått upp.
Men om kvinnan får sin månadscykel respektive blir ren mindre än vad som
motsvarar en Rak´ahs tid innan solnedgång respektive soluppgång, åläggs hon inte att
be respektive bön. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Den som hinner med en Rak´ah av bönen har hunnit med bönen.”23
Det betyder att den som inte hinner med en Rak´ah av bönen inte heller har hunnit
med bönen.
Måste kvinnan som blir ren motsvarande en Rak´ahs tid innan ´Asr och ´Isha’ går ut
be Dhuhr och ´Asr respektive Maghrib och ´Ishâ’? Det råder delade åsikter om det.
Den korrekta åsikten är att hon endast är skyldig att be bönen vars tid är inne, i detta
fall ´Asr och ´Ishâ’. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
23

al-Bukhârî (580) och Muslim (607).
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”Den som hinner med en Rak´ah av ´Asr innan solen går ned har hunnit med ´Asr.”24
Han nämnde inte Dhuhr och ´Asr eller att han är skyldig att be Dhuhr. I princip är
samvetet rent. Denna åsikt har Abû Hanîfahs och Mâliks rättskola, vilket nämns i
boken ”Sharh-ul-Muhadhdhab”25
När det kommer till att uttala Dhikr, Takbîr, Tasbîh, Tahmîd, Allâhs namn i samband
med mat och annat, läsa Hadîth och Fiqh, åkalla Allâh och säga ”Âmîn” och lyssna
till Qur’ânen, så är inget av det förbjudet för henne att göra. Det har bekräftats hos alBukhârî, Muslim och andra att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) låg och läste
Qur’ânen tillbakalutad mot ´Â’ishahs (radhiya Allâhu ´anhâ) lår under hennes
månadscykel26.
al-Bukhârî och Muslim rapporterade att Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) hörde
profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:
”Unga kvinnor som precis har mognat, skygga jungfrur och menstruerande kvinnor
skall gå ut – det vill säga till ´Îd-bönerna – och de skall beskåda godheten och de
troendes bön. Vad gäller de menstruerande kvinnorna, så skall de undvika
böneplatsen.”27
Vad beträffar tyst Qur’ân-läsning utan att röra på tungan, så är det okej. Exempel på
det är att hon läser ur en Mushaf eller en tavla utan att röra på tungan. an-Nawawî
sade:
”Det är tillåtet utan någon meningsskiljaktighet. Men om hon skall läsa genom att
röra på tungan, så anser de flesta att det är förbjudet.”28
al-Bukhârî, Ibn Djarîr at-Tabarî och Ibn-ul-Mundhir sade:

24

al-Bukhârî (579) och Muslim (608).

25

Sharh-ul-Muhadhdhab (3/70).

26

al-Bukhârî (297) och Muslim (301).

27

al-Bukhârî (324) och Muslim (890).

28

Sharh-ul-Muhadhdhab (2/372).
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”Det är tillåtet.”
Ibn Hadjar sade att det är Mâliks åsikt och ash-Shâfi´îs gamla åsikt29. al-Bukhârî
rapporterade med en reducerad berättarkedja att Ibrâhîm an-Nakha´î sade:
”Det är okej att hon läser versen.”
Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:
”Det finns ingen grund i Sunnah för att hon inte får läsa Qur’ânen. Hadîthen:
”Varken den menstruerande kvinnan eller den sexuellt orene personen skall recitera
något ur Qur’ânen.”
är svag enligt samtliga Hadîth-lärda30 . Även kvinnorna på profetens (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) tid hade månadscyklar. Om Qur’ân-läsningen hade varit förbjuden
för dem liksom bönen, så skulle profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) klargjort
det för sitt samfund och lärt de troendes mödrar det och följaktligen skulle det varit
utspritt bland människorna. När det inte finns en enda person som har framfört det
från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) är det inte heller tillåtet att säga att det
är förbjudet. Han har ju inte förbjudit det. Med tanke på att han (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) inte har förbjudit det samtidigt som månadscykeln var mycken på hans
tid, vet man att det inte är förbjudet.”31
Nu när vi känner till de lärdas delade åsikter är det säkrast för kvinnan med
månadscykeln att inte läsa Qur’ânen med tungan om hon inte är i behov av det som
till exempel vid undervisning eller prov.
2 – Fastan. Det är förbjudet och ogiltigt för kvinnan att fasta obligatorisk och
rekommenderad fasta. Dock måste hon ta igen de missade obligatoriska dagarna.
´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:

29

Fath-ul-Bârî (1/408).

30

at-Tirmidhî (131).

31

Madjmû´-ul-Fatâwâ (26/191).
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”När vi fick vår månadscykel blev vi beordrade att ta igen fastan till skillnad ifrån
bönen.”32
Om hon skulle få sin månadscykel under fastan blir den ogiltig ehuru den skulle
komma ett ögonblick innan solnedgången. Om fastan är obligatorisk blir det
obligatoriskt för henne att ta igen den dagen.
Om hon känner att månadscykeln är på väg och får den först efter solnedgången, så är
fastan fulländad. Enligt den korrekta åsikten är den inte ogiltig. Ty blodet inne i
kroppen har ingen dom. När profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) blev frågad om
kvinnan måste bada efter en erotisk dröm sade han:
”Ja, om hon ser utlösning.”
Han förknippade domen med den sedda utlösningen och inte med dess reaktion. På
samma sätt börjar månadscykelns dom gälla först när blodet syns.
Och om hon har sin månadscykel när gryningen går in, så är den dagens fasta ogiltig
ehuru hon skulle bli ren ett ögonblick efter gryningen.
Och om hon blir ren strax innan gryningen så är hennes fasta giltig ehuru hon skulle
bada först efter att gryningen har gått in. På samma sätt är fastan giltig om en sexuellt
oren person avser att fasta och badar först efter att gryningen har gått in. ´Â’ishah
(radhiya Allâhu ´anhâ) sade:
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) vaknade på morgonen efter att ha haft
samlag för att därefter fasta vidare i Ramadhân.”33
3 – Tawâf runt Ka´bah. Det är förbjudet och ogiltigt för henne att göra både
obligatorisk och frivillig Tawâf runt Ka´bah. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade till ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som fick sin månadscykel:

32

al-Bukhârî (321) och Muslim (335).

33

al-Bukhârî (1925) och Muslim (1109).
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”Gör allt vallfärdaren gör bortsett från Tawâf runt Huset till dess att du blir ren.”34
Hon får däremot göra alla andra ritualer under vallfärden och ´Umrah som Sa´y
mellan Safâ och Marwah, vistelsen i ´Arafah, övernattningen i Muzdalifah och Minâ
och steningen av pelarna. Utmed det är ingen skada skedd om kvinnan får sin
månadscykel direkt efter Tawâf eller under Sa´y.
4 – Kvinnan med månadscykeln behöver inte göra Tawâf-ul-Wadâ´. Om kvinnan
är klar med vallfärdens och ´Umrahs ritualer och sedan får sin månadsblödning innan
hon beger sig hemåt, så kan hon åka iväg utan att göra Tawâf-ul-Wadâ´. Ibn ´Abbâs
(radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:
”Människorna blev beordrade att låta Tawâf runt Huset vara det sista de gör. Det var
bara den menstruerande kvinnan som slapp.”35
Det är inte rekommenderat för den menstruerande kvinnan att stå vid den Heliga
moskéns port i samband med avgången och tillbe. Något sådant har inte rapporterats
från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Dyrkan är ju baserad på bevis. Faktum
är att motsatsen har rapporterats från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). När
Safiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) hade fått sin månadscykel efter Tawâf-ul-Ifâdhah
sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) till henne:
”Låt henne bege sig.”36
Han befallde inte henne att gå till moskéns port. Om det hade varit föreskrivet hade
han klargjort det.
Beträffande Tawâf till vallfärden och ´Umrah, så måste hon göra den när hon blir ren.
5 – Det är förbjudet för kvinnan att vistas i en moské när hon har sin
månadscykel. Det är till och med förbjudet för henne att vistas på ´Îd-böneplatsen.

34

Muslim (1211).

35

al-Bukhârî (1755) och Muslim (1328).

36

al-Bukhârî (1762) och Muslim (1211).
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Umm ´Atiyyah (radhiya Allâhu ´anhâ) berättade att hon hörde profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) säga:
”Unga kvinnor som precis har mognat, skygga jungfrur och menstruerande kvinnor
skall ut – det vill säga till ´Îd-bönerna – och de skall beskåda godheten och de
troendes bön. Vad gäller de menstruerande kvinnorna, så skall de undvika
böneplatsen.”37
6 – Det är förbjudet för maken att ha samlag med makan när hon har sin
månadscykel på samma sätt som det är förbjudet för henne att låta honom ha samlag
med henne.
Allâh (ta´âlâ) sade:

َوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ احملَِْيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي احملَِْيضِ وَالَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْن
”Och de frågar dig om [kvinnans] månadsblödning. Säg: ”Detta är ett ömtåligt
och smärtsamt tillstånd. Håll er därför borta från kvinnorna under deras period
och kom inte nära dem förrän de är rena.”38
Månadsblödningen är menstruationsblodets period och dess plats är slidan. Profeten
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:
”Gör allting frånsett samlag.”39
Muslimerna är enade om att det är förbjudet att ha samlag i kvinnans slida när hon
har sin månadscykel. Det är inte tillåtet för en person som tror på Allâh och den
Yttersta dagen att göra denna synd som är förbjuden enligt Qur’ânen, Sunnah och
muslimernas samstämmighet. Den som gör det trotsar Allâh och Hans sändebud
(sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och lämnar muslimernas väg. an-Nawawî sade:

37

al-Bukhârî (324) och Muslim (890).

38

2:222

39

Muslim (302).
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”ash-Shâfi´î sade: ”Den som gör det har gjort en stor synd.” Våra kollegor och andra
har sagt att den som anser det vara lovligt att ha samlag med en menstruerande
kvinna är otrogen.”40
Dock har Allâh tillåtit annat som släcker lusten däribland kyssar, kramar och petting
förutsatt att slidan undviks. Det är däremot säkrast att inte ha direkt kontakt mellan
kvinnans navel och knän. ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) sade:
”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde mig att ta på mig ett höftskynke
varpå jag gjorde det. Därefter hade han petting med mig medan jag hade min
månadscykel.”41
7 – Det är förbjudet för maken att skilja sig från sin hustru under hennes
månadscykel.
Allâh (ta´âlâ) sade:

َّيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن
َوَأَحْصُوا الْعِدَّة
”Profet! När någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han
[iaktta] den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid [med all
noggrannhet].”42
Det vill säga då kvinnorna går den kända väntetiden till mötes. Ett sådant tillstånd
äger endast rum när maken skiljer sig från henne under hennes graviditet eller rena
tillstånd vari han inte har haft samlag med henne. Hon har inte gått väntetiden till
mötes om hon skiljs under sin månadscykel eftersom väntetiden börjar inte gälla
under månadscykeln som hon skiljs i. Det gör den inte heller under hennes rena
period som hon har haft samlag i därför att hon inte vet huruvida hon har blivit gravid
under den perioden så att vänteperioden förknippas med graviditeten eller om hon
40

al-Madjmû´ (2/374).

41

al-Bukhârî (300) och Muslim (293).

42
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inte har blivit gravid så att vänteperioden förknippas med månadscykeln. I och med
att man inte är övertygad om vilken vänteperiod som skall gälla, så är det förbjudet
att skilja sig från henne tills att frågan blir klar och tydlig.
Utmed den tidigare versen är det alltså förbjudet att skilja sig från kvinnan under
hennes månadscykel. Likaså har det bekräftats hos al-Bukhârî, Muslim och andra
från Ibn ´Umar (radhiya Allâhu ´anhumâ) som skiljde sig från sin maka under hennes
månadscykel. När ´Umar (radhiya Allâhu ´anh) berättade det för profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) blev han arg och sade:
”Säg åt honom att ta tillbaka henne och behålla henne tills hon blir ren. Därefter skall
hon få sin månadscykel och sedan bli ren igen. Sedan kan han behålla henne om han
vill det eller lämna henne innan han har samlag med henne. Det är vänteperioden som
Allâh har befallt att kvinnorna skall skiljas till.”43
Om mannen skiljer sig från makan under hennes månadscykel så är han syndig. Han
är skyldig att ångra sig inför Allâh (ta´âlâ) och ta tillbaka sin maka för att skilja sig
från henne utmed Sharî´ah och i enlighet med Allâhs och Hans sändebuds (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) order. Därefter låter han henne vara tills hon blir ren från
månadscykeln vari han skiljde sig från henne för att där efter få sin månadscykel igen
för att därefter återigen bli ren. Efter det kan han behålla henne om han vill det eller
lämna henne innan han hinner ha samlag med henne.
Skilsmässa under månadscykeln är inte förbjuden i tre fall:
Det första: Om skilsmässan sker innan maken är ensam med makan eller innan han
har samlag med henne. I så fall är det okej att skilja sig från henne under hennes
månadscykel. Ty i det fallet har hon ingen vänteperiod och därmed motstrider inte
skilsmässan Allâhs (ta´âlâ) ord:

َّيَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِن
َوَأَحْصُوا الْعِدَّة
43

al-Bukhârî (5251) och Muslim (1471).

!26

Månadscykelns relation till skilsmässan

Månadscykelns domar

”Profet! När någon av er har för avsikt att skilja sig från sin hustru, skall han
[iaktta] den föreskrivna väntetiden och beräkna denna tid [med all
noggrannhet].”44
Det andra: Om månadscykeln sker under graviditeten, vilket har angivits.
Det tredje: Om skilsmässan är mot ersättning (Khul´). I så fall är det tillåtet att
skiljas under hennes månadscykel. Exempel på det är att makarna har ett stormigt
äktenskap varpå maken tar ersättning från henne för att skilja sig från henne. Det är
tillåtet ehuru hon har sin månadscykel. Ibn ´Abbâs (radhiya Allâhu ´anhumâ)
berättade att Thâbit bin Qays bin Shimâs maka kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi
wa sallam) och sade:
”Allâhs sändebud! Jag har inget emot hans karaktär eller religion, men jag hatar otro
efter islam.” Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Ger du tillbaka hans
gård till honom?” Hon sade: ”Ja.” Då sade Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam): ”Ta emot gården och skilj dig från henne.”45
Rapporterad av al-Bukhârî.
Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) frågade inte henne om hon hade sin
månadscykel eller inte. I och med att skilsmässan handlade om att kvinnan lösgjorde
sig själv från honom, så är den tillåten i alla fall på grund av behov. Ibn Qudâmah
sade i ”al-Mughnî” när han förklarade varför det är tillåtet att skilja sig mot ersättning
under månadscykeln:
”Det är tillåtet att göra Khul´ under tiden som kvinnan har sin månadsperiod eller
rena period som hon har haft samlag i. Anledningen bakom förbudet i att skilja sig
under månadsperioden, är skadan som sluter sig till den långa väntetiden.
Khul´ är för att avvärja skadan hon upplever i det tumultartade familjelivet som hon
delar med personen hon hatar och avskyr. Det är värre än den långa väntetiden.
Sålunda är det tillåtet att avvärja den större ofärden med den mindre. Därför frågade
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inte profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kvinnan som begärde Khul´ om hennes
tillstånd…”46
Beträffande giftermål med en kvinna under hennes månadscykel, så är det okej. I
grund och botten är det tillåtet och det finns inget bevis som förbjuder det. Dock kan
makens övernattning med makan i det tillståndet diskuteras. Om han är säker på att
han inte kommer att ha samlag med henne, så är det ingen fara. Annars skall han inte
göra det förrän hon blir ren så att de inte faller i synd.
8 – Skilsmässans vänteperiod är förknippad med månadscykeln. När maken
skiljer sig från sin maka efter att de har haft samlag eller varit i enrum måste hennes
vänteperiod vara tre hela månadscyklar om hon får sin månadscykel och inte är
havande. Allâh (ta´âlâ) sade:

ٍوَاملُْطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَالَثَةَ قُرُوء
”I fall av skilsmässa skall kvinnan iaktta en väntetid omfattande tre
månadsblödningar.”47
Om hon är gravid gäller hennes vänteperiod tills hon har fött. Allâh (ta´âlâ) sade:

َّوَأُوْالَتُ األَْحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُن
”Och de som är havande skall invänta barnets födelse.”48
Och om hon är så pass ung eller gammal eller har genomgått en livmodersoperation
eller dylikt så att hon inte får sin månadscykel, så varar hennes vänteperiod tre
månader. Allâh (ta´âlâ) sade:
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َّوَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ احملَِْيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُن
َثَالَثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْن
”Om ni tvekar om [vad som gäller] dem av era kvinnor, vilkas
månadsblödningar helt har upphört, är deras väntetid tre månader, och samma
tid gäller dem vars blödningar har uteblivit.”49
Och om hon vanligtvis får sin månadscykel men som vid något tillfälle upphör på
grund av sjukdom, amning eller ett annat känt skäl, så varar hennes vänteperiod till
dess att månadscykeln återvänder ehuru den skulle vara länge.
Och om skälet upphör i form av att sjukdomen eller amningen har upphört alltmedan
månadscykeln fortfarande inte har återvänt, så skall hon vänta ett helt år från och med
att skälet har upphört. Det är den korrekta åsikten som är överensstämmande med
Sharî´ahs principer. En kvinna vars skäl upphör samtidigt som hennes månadscykel
inte återvänder är som kvinnan vars månadscykel upphör på grund av ett okänt skäl.
En sådan kvinna väntar ett helt år; nio månader för graviditeten som en
säkerhetsåtgärd och tre månader för vänteperioden.
Om skilsmässan äger rum efter vigseln men innan samlag och enrum, så har hon
ingen som helst vänteperiod för skilsmässan. Allâh (ta´âlâ) sade:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ املُْؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن متَسُّوهُنَّ فَمَا
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا
”Troende! Om ni ingår äktenskap med troende kvinnor och sedan skiljer er från
dem, innan ni ännu rört dem, skall ingen väntetid räknas för dem.”50
9 – Månadscykeln bevisar att kvinnan inte är havande. Det är något som det finns
behov av varje gång man måste veta om kvinnan är havande eller inte.
49
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Exempel på det är:
att en man dör och lämnar efter sig en kvinna som eventuellt bär på mannens arvinge.
Kvinnan är gift. Maken får inte ha samlag med henne förrän hon har haft sin
månadscykel eller om det klargörs att hon är havande. Om hennes graviditet klargörs,
så får barnet ärva honom eftersom det existerade när hans arvlåtare dog. Och om hon
får sin månadscykel, så får barnet inte ärva honom eftersom hon inte var havande när
hon fick sin månadscykel.
10 – När kvinnan har blivit kvitt sin månadscykel är hon skyldig att tvätta hela
kroppen. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî
Hubaysh:
”När din månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall
du tvätta bort ditt blod och be därefter.”51
Badets minsta plikt är att hela kroppen blir blöt inklusive hårbotten. Dock är det bäst
att bada utmed profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hadîth när Asmâ’ bint Shakl
frågade honom om hur kvinnan skall bada efter sin månadscykel:
”Hon skall använda vatten och brakved och rena sig väl. Därefter skall hon skölja
huvudet och gnugga det hårt så att hon når sin hårbotten. Därefter sköljer hon det
med vatten. Efter det använder hon en parfymerad tygbit.” Asmâ’ sade: ”Hur skall
hon rena sig med den?” Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam): ”Fri är
Allâh från brister!” ´Â’ishah sade till henne: ”Stryk där blod har varit.”52
Det är inte obligatoriskt att uppfläta flätorna om de inte är så pass hårt flätade att det
finns en risk att vatten inte når hårbotten. Muslim rapporterade via Umm Salamah
(radhiya Allâhu ´anhâ) att hon sade till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Jag är en kvinna med flätor. Skall jag uppfläta dem när jag badar efter samlag?” (I
en annan rapportering står det ”efter månadscykel och samlag”) Han sade: ”Nej. Det
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räcker att du sköljer huvudet tre gånger och sedan kroppen med vatten och därmed är
du ren.”53
Om kvinnan blir kvitt sin månadscykel under en bönetid blir det obligatoriskt för
henne att bada direkt så att hon hinner med bönen i tid.
Om hon är ute och reser och saknar vatten eller befarar skada om hon använder
vatten, gör hon Tayammum istället tills att hindret upphör. Efter det måste hon bada.
Det finns kvinnor som blir rena under bönetiden och skjuter upp på badet till nästa
bönetid. Deras ursäkt är att de inte klarar av att rena sig ordentligt under den tiden.
Det är inget argument eller skäl. Hon kan alltid bada utmed den minsta plikten och be
i tid. När hon sedan får nog med tid kan hon rena sig ordentligt.
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Blödningar innebär kvinnans kontinuerliga blödningar i den bemärkelsen att de aldrig
avtar eller ytterst sällan som exempelvis en eller två dagar i månaden.
Beviset för det första fallet där blödningarna aldrig avtar har bekräftats i al-Bukhârîs
”as-Sahîh” via ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ) som sade:
”Fâtimah bint Abî Hubaysh kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och
sade: ”Allâhs sändebud! Jag är en kvinna som inte blir ren. Skall jag sluta be?” Han
sade: ”Nej. Det är en ven och ingen menstruation. När din månadsperiod kommer
skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta bort ditt blod och be
därefter.”54
I en annan formulering står det:
”Jag är en kvinna som har blödningar och blir inte ren…”55
Beviset för det andra fallet där blödningarna avtar en kort tid är Himnah bint Djahshs
(radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth när hon kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) och sade:
”Allâhs sändebud! Jag lider av en stor och kraftig blödning.”56
Rapporterad av Ahmad, Abû Dâwûd och at-Tirmidhî som sade att den är autentisk.
Det har rapporterats att Imâm Ahmad autentiserar den medan al-Bukhârî anser den
vara god.
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Blödningarna har tre situationer.
Den första: Att kvinnan har en känd månadscykel innan blödningarna. I detta fall
praktiserar hon sin månadscykel och dess domar. Blodet utöver det är en blödning
som skall praktiseras utmed dess domar.
Exempel på det är:
att kvinnan har sin månadscykel de sex första dagarna av varje månad. Efter det får
hon kontinuerliga blödningar. I detta fall är hennes månadscykel de sex första
dagarna av varje månad medan allt annat blod är blödningar. ´Â’ishah (radhiya
Allâhu ´anhâ) sade:
”Fâtimah bint Abî Hubaysh kom till profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och
sade: ”Allâhs sändebud! Jag är en kvinna som har blödningar och blir inte ren. Skall
jag sluta be?” Han sade: ”Nej. Det är en ven och ingen menstruation. När din
månadsperiod kommer skall du sluta be. När din månadsperiod är över skall du tvätta
bort ditt blod och be därefter.”57
Muslim rapporterade i sin ”as-Sahîh” att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade till Umm Habîbah bint Djahsh:
”Gör ingenting under en period som motsvarar din månadscykel. Därefter får du bada
och be.”58
Utmed det skall kvinnan som lider av blödningar och har en känd månadscykel låta
bli att handla under en period som motsvarar hennes månadscykel. Sedan skall hon
bada och be och ignorera blodet som kommer.
Den andra: Att kvinnan inte har en känd månadscykel innan blödningarna på så sätt
att hennes blödningar fortsätter alltsedan hon får sitt första blod. Den här kvinnan
skall skilja mellan det ena blodet och det andra. Hennes månadscykel varar när
hennes blod är mörkt, tjockt eller illaluktande. I så fall gäller månadscykelns domar.
Allting annat är blödningar som får deras domar.
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Exempel på det är:
att kvinnan får blod från första dagen utan att det avtar. Dock är hennes blod de tio
första dagarna mörkt medan det är rött de resterande dagarna av månaden, tjockt de
tio första dagarna och tunt de resterande dagarna av månaden eller illaluktande de tio
första dagarna och luktfritt de resterande dagarna av månaden. I det här fallet har hon
sin månadscykel när blodet är mörkt i det första exemplet, tjockt i det andra exemplet
och illaluktande i det tredje exemplet. Allt annat blod är blödningar. Profeten (sallâ
Allâhu ´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:
”Om det är menstruationsblod, så är det mörkt och känt. Om det är det så skall du
inte be. Och om det är det andra så skall du två dig och be. Det är endast en ven.”59
Rapporterad av Abû Dâwûd och an-Nasâ’î. Den är autentisk enligt Ibn Hibbân och alHâkim. Även om hadîthens berättarkedja och skildring kan diskuteras så har de lärda
praktiserat den. Det är bättre att hon går efter den än att hon tar hänsyn till de flesta
kvinnornas tillstånd.
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Den tredje: Att kvinnan saknar både en känd månadscykel och sund urskiljning. Det
innebär att hennes blödningar fortsätter från och med att hon får sitt första blod som
ter sig likadant eller är så pass varierande att det inte kan vara menstruationsblod.
Härmed skall hon göra som de flesta kvinnorna gör. Alltså skall hon utgå ifrån att
hennes månadscykel varar sex eller sju dagar i månaden. Den börjar så fort hon får
sitt blod. Allt annat blod är blödningar.
Exempel på det är:
att hon får blod den femte dagen i månaden. Blodet fortsätter rinna samtidigt som hon
inte kan se en klar skillnad som tyder på att det är menstruationsblod. Varken färgen
eller något annat drag hjälper. I det här fallet varar hennes månadscykel sex eller sju
dagar och den börjar den femte dagen i varje månad. Beviset för det är Himnah bint
Djahshs (radhiya Allâhu ´anhâ) hadîth:
”Allâhs sändebud! Jag lider av en stor och kraftig blödning. Vad säger du om den?
Den har hindrat mig från att be och fasta.” Han sade: ”Ta bomull och lägg den på
slidan. Den tar bort blodet.” Då sade hon: ”Det är mer än så.”
I samma hadîth säger profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam):
”Det är inget annat än ett av Satans slag. Du har din månadscykel enligt Allâhs (ta
´âlâ) kunskap i sex eller sju dagar. Sen skall du bada. När du ser att du har blivit ren
skall du be och fasta i tjugofyra eller tjugotre dagar.”60
Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”sex eller sju dagar” syftar inte på fritt
val utan på det hon anser vara korrekt. Hon skall studera sitt tillstånd och välja det
som hon tror stämmer bäst överens med kvinnorna som liknar henne sett till
utseendet, åldern och härkomsten, det av hennes blod som är närmast
menstruationsblodet och andra faktorer som väger in. Om hon inser att sex dagar är
det närmsta som hon kommer fram till, går hon efter sex dagar, och om hon inser att
sju dagar är det närmsta som hon kommer fram till, går hon efter sju dagar.
Kvinnan kan råka ut för faktorer som orsakar att blod kommer ut ur hennes slida.
Exempel på dessa faktorer är en livmodersoperation. Den består av två typer:
60
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Den första: Hon vet att hon inte kan få sin månadscykel mer efter operationen därför
att hon har opererat bort livmodern eller äggstockarna. Den här kvinnan har inte
samma domar som kvinnan med blödningarna; hon har samma domar som den rena
kvinnan som får gulaktiga och grumliga utsöndringar och flytningar. Hon skall
därmed fortsätta be, fasta och ha samlag. Hon behöver inte bada för det blodet. Dock
måste hon tvätta sig inför varje bön och stoppa blödningen med tyg eller liknande så
att inte blodet läcker. Sedan tvår hon sig till bönen. Det skall hon göra först när
bönetiden har gått in om bönen har en speciell tid liksom de fem bönerna. Annars,
som i samband med oinskränkta frivilliga böner, tvår hon sig när hon vill be.
Den andra: Hon vet inte att hon inte kan få sin månadscykel mer efter operationen;
det är faktiskt möjligt att hon får den. Den här kvinnan har samma dom som kvinnan
med blödningarna.
Beviset för det är profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord till Fâtimah bint Abî
Hubaysh:
”Det är en ven och ingen menstruation. När din månadsperiod kommer skall du sluta
be.”61
Från profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”När din månadsperiod kommer”
förstår man att blödningars dom berör endast kvinnan som kan få sin månadscykel.
Men om kvinnan inte kan få sin månadscykel, så är hennes blod från en brusten ven
oavsett vad.
Sedan tidigare vet vi hur vi ser skillnaden på menstruationsblodet och blödningarna.
När blodet är menstruationsblod får det menstruationsblodets domar och när blodet är
blödningar får det blödningarnas domar. De viktigaste domarna relaterade till
menstruationsblodet har redan angivits.
Vad beträffar blödningarnas domar, så är de desamma som domarna under den rena
perioden. Det finns alltså ingen skillnad mellan kvinnan med blödningarna och den
rena kvinnan frånsett vid följande fall:
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Det första: Hon måste två sig inför varje bön. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa
sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:
”Därefter skall du två dig inför varje bön.”62
Det betyder att hon inte skall två sig inför en tidsbegränsad bön förrän dess tid har
gått in. Dock får hon två sig när hon vill om hon tänker be en bön som inte är
tidsbegränsad.
Det andra: När hon skall två sig måste hon tvätta bort blodet från slidan och förse
den med bomull för att hålla kvar blodet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam)
sade till Himnah:
”Ta bomull och lägg den på slidan. Den tar bort blodet.” Då sade hon: ”Det är mer än
så.” Han sade: ”Ta tyg då.”
Hon sade: ”Det är mer än så.” Han sade: ”Stoppa det då.”63
Blodet som eventuellt skulle läcka därefter påverkar inget. Profeten (sallâ Allâhu
´alayhi wa sallam) sade till Fâtimah bint Abî Hubaysh:
”Be inte när du har din månadscykel. Därefter skall du bada och två dig inför varje
bön och be ehuru blod skulle droppa på halmmattan.”64
Det tredje: Samlag. De lärda har delade åsikter om samlaget i det här fallet om inte
synd befaras. Den korrekta åsikten är att det är tillåtet helt och hållet.
Minst tio kvinnor led av blödningar på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid,
men varken Allâh eller Hans sändebud (sallâ Allâh ´alayhi wa sallam) förbjöd dem att
ha samlag. Faktum är att i Allâhs (ta´âlâ) ord:
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َفَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِي احملَِْيضِ وَالَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ يَطْهُرْن
”Håll er därför borta från kvinnorna under deras period och kom inte nära dem
förrän de är rena.”65
finns det bevis för att det annars inte är obligatoriskt att hålla sig borta från dem. Om
hon får be så får hon även ha samlag. Det är inte korrekt att jämföra samlag med
henne med samlag med den menstruerande kvinnan då de inte ens är av samma slag
enligt dem som förbjuder det. En jämförelse är inte giltig om den saknar en
gemensam nämnare.
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Barnsängen är blodet som utsöndras ur livmodern i samband med förlossningen. Det
kommer med förlossningen, efter förlossningen eller två till tre dagar innan
förlossningen tillsammans med födelsevåndor. Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyah
(rahimahullâh) sade:
”Blodet som kommer när hennes värkar börjar tillhör barnsängen och den är inte
begränsad vid två eller tre dagar. Födelsevåndorna är i det här fallet de som efterföljs
av förlossningen. Annars hör blodet inte till barnsängen.”
De lärda har delade åsikter om dess kortaste respektive längsta varaktighet. Shaykhul-Islâm Ibn Taymiyyah sade:
”Barnsängen har ingen tidsgräns för hur kort eller lång den kan vara. Så om en
kvinna får blod mer än fyrtio, sextio eller sjuttio dagar och det sedan upphör, så hör
det till barnsängen. Men om det kommer oavbrutet betraktas det som ett meningslöst
blod och i så fall är barnsängen begränsad vid fyrtio dagar. Den gränsen är vad som i
princip nämns i rapporteringarna.”66
Om hennes blod varar längre än fyrtio dagar och hon har som vana att det avtar eller
ser tecken på att det avtar inom kort, väntar hon tills det avtar. Annars badar hon efter
fyrtio dagar eftersom det är vad som gäller i princip. Men om barnsängen skulle
kollidera med månadscykeln så agerar hon utmed månadscykeln till dess att den
upphör.
Därefter bör den vara som en vana som hon praktiserar därefter i framtiden. Och om
blodet skulle fortsätta komma, så anses det vara en blödning vars domar hon
praktiserar därefter.
Om blodet avtar innan fyrtio dagar så anses hon vara ren. Därmed skall hon bada, be,
fasta och ha samlag med sin make. Det krävs dock att det inte kommer något blod
66
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under ett helt dygn. Annars har det avtagna blodet ingen dom, sade Ibn Qudâmah i
”al-Mughnî”.
Barnsängen gäller först när kvinnan föder något som tyder på en människa. Om hon
får ett missfall som inte tyder på en människa så anses inte hennes blod tillhöra
barnsängen.
I så fall är det en brusten ven och till följd därav får hon samma dom som kvinnan
med blödningarna. Den minsta tiden för att ett foster skall få en människoform är
åttio dagar från och med graviditetens början. Den varar som längst nittio dagar. alMadjd bin Taymiyyah sade:
”Om hon får blod med värkar innan den tiden, så skall hon bara ignorera det. Och om
hon får det efter den tiden, så skall hon sluta be och fasta. Om hon efter förlossningen
inser att det inte var som det såg ut, tar hon igen det hon lät bli att göra. Och om det
visar sig vara som det såg ut, går hon efter det och tar inte igen något.”67
Barnsängens domar är identiska med månadscykelns domar frånsett följande fall:
Det första: Vänteperioden upphör med förlossningen och inte med barnsängen. Om
skilsmässan sker innan förlossningen så upphör vänteperioden med förlossningen och
inte med barnsängen. Och om skilsmässan sker efter förlossningen, väntar hon på att
återfå sin månadscykel och agerar därefter.
Det andra: Perioden för Îlâ’ inkluderar månadscykeln och inte barnsängen. Îlâ’
innebär att mannen svär vid Allâh att inte ha samlag alls med sin maka eller
åtminstone minst fyra månader. Om han avlägger den eden varefter hon vill ha
samlag och han vägrar, får han fyra månader på sig från och med då han avlade eden.
Efter att tiden har gått ut blir han tvungen att ha samlag med henne. Annars får
kvinnan begära skilsmässa. Om hon under den perioden skulle ha sin barnsäng, så
räknas den inte till tidsfristen. De fyra månaderna skall vara exklusive barnsängen. Så
är inte fallet med månadscykeln som inkluderas till de fyra månaderna.
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Barnsängens relation till puberteten &
Barnsängens relation till avtaget blod under perioden

Barnsängen & dess domar

Det tredje: Puberteten kännetecknas av månadscykeln men inte av barnsängen. Ty en
kvinna kan inte bli gravid förrän hon har haft en våt dröm. Hon blir alltså könsmogen
via den våta drömmen innan graviditeten.
Det fjärde: Om menstruationsblodet upphör och sedan återvänder inom
månadscykeln så räknas det definitivt som menstruationsblod. Exempel på det är att
en kvinnas månadscykel varar åtta dagar. Efter den fjärde dagen avtar blodet i två
dagar för att sedan återkomma under den sjunde och åttonde dagen. Det
återkommande blodet hör definitivt till månadscykeln och skall praktiseras därefter.
Vad barnsängen beträffar, så om blodet avtar inom de fyrtio dagarna och sedan
återvänder inom de fyrtio dagarna, så betraktas blodet som tvetydigt. Till följd därav
är kvinnan skyldig att be och fasta plikterna i tid samt förbjuden att göra det som den
menstruerande kvinnan är förbjuden frånsett plikterna som sagt. Efter att hon har
blivit ren skall hon ta igen dyrkan som hon gjorde under det tvetydiga blodets period
på samma sätt som den menstruerande kvinnan måste ta igen det som hon har missat.
Detta är den kända åsikten hos Hanâbilahs lärda.
Den korrekta åsikten är dock att så länge blodet återkommer under barnsängens
period så räknas det till barnsängen. Annars är det menstruationsblod. Men om blodet
fortsätter komma konstant räknas det som blödningar. Detta påminner om det Ibn
Qudâmah nämnde i ”al-Mughnî”68 från Imâm Mâlik som sade:
”Om hon får blod två eller tre dagar efter att det har avtagit, så räknas det till
barnsängen. Annars är det menstruationsblod.”
Den åsikten fordras även av Shaykh-ul-Islâm Ibn Taymiyyahs val. Det finns
egentligen inget tvetydigt blod. Allting är relativt beroende på människornas kunskap
och förståelse. Qur’ânen och Sunnah klargör allting. Allâh (subhânah) har inte ålagt
någon fasta två gånger eller göra Tawâf två gånger om handlingarna inte har utförts
felaktigt och därav behöver tas igen. När en slav gör så gott han kan så har han renat
sitt samvete. Allâh (ta´âlâ) sade:

68

al-Mughnî (1/349).
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Barnsängens relation till avtaget blod under perioden &
Barnsängens relation till samlag inom de fyrtio dagarna

الَ يُكَلِّفُ اهللُّ نَفْسًا إِالَّ وُسْعَهَا
”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”69

ْفَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم
”Frukta därför Allâh efter måttet av er förmåga.”70
Det femte: Om kvinnan blir kvitt sitt menstruationsblod inom månadscykeln, så får
hon ha samlag med sin make. Det är inte alls föraktfullt. Däremot är det föraktfullt att
ha samlag med henne om hon blir kvitt sin barnsäng inom de fyrtio dagarna. Det är
rättskolans kända åsikt.
Den korrekta åsikten är att det inte alls är föraktfullt att ha samlag med henne. Det är
majoritetens åsikt. Föraktfullhet är en Sharî´ah-enlig dom som behöver ett Sharî´ahenligt bevis. Det enda som finns i frågan är det Imâm Ahmad nämnde från ´Uthmân
bin Abîl-´Âs och att hans kvinna kom till honom inom de fyrtio dagarna varefter han
sade:
”Närma dig inte mig.”
Det behöver inte betyda att det är föraktfullt. Han kanske sade så för säkerhets skull
därför att han fruktade att hon inte var övertygad om sin renhet, att hon skulle återfå
sitt blod via samlag eller något annat skäl och Allâh vet bättre.
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Preparat förknippade
med månadscykeln & graviditeten

Kvinnan får bruka preparat för att förhindra sin månadscykel förutsatt att två villkor
uppfylls:
1 – Hon skall inte löpa någon risk. Det är inte tillåtet om det är farligt för henne.
Allâh (ta´âlâ) sade:

ِوَالَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة
”… och låt inte era egna händer medverka till er undergång.”71

وَالَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اهللَّ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
”Döda inte er själva! Allâh har visat er stor nåd!”72
2 – Maken skall ge sitt tillstånd om det berör honom. Exempel på det är att hon har
sin vänteperiod vari han är skyldig att försörja henne. Kvinnan brukar preparat för att
dra ut på vänteperioden för att få mer av försörjningen. I det fallet får hon inte göra
det utan hans tillstånd. Ett annat exempel är om preparatet förhindrar graviditeten.
Även här måste hon be maken om tillstånd.
Ehuru det är tillåtet att bruka dessa preparat så är det bättre att inte göra det om det
inte behövs. Det är hälsosammare att vara naturlig.
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Preparat som frambringar månadscykeln &
Två typer av preventivmedel och deras domar

Preparat förknippade
med månadscykeln & graviditeten

Kvinnan får bruka preparat för att frambringa sin månadscykel förutsatt att två villkor
uppfylls:
1 – Hennes avsikt får inte vara att undkomma plikter. Exempel på det är att hon tar
sådana preparat innan Ramadhân för att slippa fasta, be och liknande.
2 – Maken skall ge sitt tillstånd. Han får inte njuta till fullo när hon har sin
månadscykel. Således får hon inte bruka något som förhindrar hans rättighet utan
hans välbehag. Och om hon är skild och tar sådana preparat, så påskyndar hon
likvideringen av makens rättighet att eventuellt kunna ta tillbaka henne.

Det finns två typer av preventivmedel:
1 – Permanent preventivmedel.
Det är inte tillåtet eftersom det förhindrar graviditeten och minskar avkomman. Det
opponerar sig föreskrivarens mål som befaller ett stort islamiskt samfund. Det finns
inget som garanterar att kvinnans befintliga barn inte dör så att hon förblir ensam
utan barn.

2 – Temporärt preventivmedel.
Exempel på det är att kvinnan är ofta gravid och besväras av det. Följaktligen vill hon
ordna sin graviditet så att hon blir gravid vartannat år. Det är tillåtet förutsatt att
maken går med på det och att det är oskadligt. Beviset för det är att följeslagarna
praktiserade avbrutna samlag på profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid för att
deras kvinnor inte skulle bli gravida. De blev inte förbjudna. Ett avbrutet samlag
innebär att mannen har samlag med kvinnan och när det är dags att få utlösning tar
han ut sitt kön och sprutar utanför slidan.
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Två typer av aborter och deras domar &
Kirurgisk abort och dess fall

Preparat förknippade
med månadscykeln & graviditeten

Det finns två typer av aborter:
1 – Syftet med aborten är att likvidera fostret.
Om aborten görs efter att fostret har fått en själ, så är den tvivelsutan förbjuden
eftersom den är ett orättvist mord. Att döda en människa vars liv är förbjudet att
släckas är förbjudet enligt Qur’ânen, Sunnah och muslimernas samstämmighet.
Om aborten sker innan fostret har fått en själ, så har de lärda delade åsikter om den.
Vissa lärda tillåter den, andra förbjuder den, somliga tillåter den om inte säddroppen
har blivit till en grodd, det vill säga innan det har blivit fyrtio dagar, och några säger
att den är tillåten så länge inte fostret har fått en människoform.
Den säkraste åsikten är att förbjuda aborten om det inte finns något behov av den
såsom att modern är sjuk och inte klarar av graviditeten och liknande. I så fall är
aborten tillåten om inte fostret har fått en människoform och Allâh vet bättre.
2 – Syftet med aborten är inte att likvidera fostret.
Om kvinnan försöker avbryta graviditeten strax innan förlossningen så är den tillåten
så länge den inte skadar modern eller barnet och ingen operation behövs.

Om aborten behöver en operation så har den fyra fall:
Det första: Både modern och barnet lever.
Härmed är en operation endast tillåten vid nödfall såsom att förlossningen blir så pass
svår att den behöver en operation. Detta eftersom kroppen är slavens ansvar. Han får
inte äventyra den om det inte medför en större fördel.
Det är möjligt att slaven felaktigt får för sig att operationen är harmlös.
Det andra: Både modern och barnet är döda.
Härmed är en operation otillåten eftersom den är värdelös.
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med månadscykeln & graviditeten

Kirurgisk abort och dess fall

Det tredje: Modern lever och barnet är dött.
Härmed är en operation tillåten för att ta ut barnet om den inte befaras skada modern.
Tillsynes – och Allâh vet bättre – kan det döda fostret inte komma ut utan operation.
Att det förblir i magen förhindrar en framtida graviditet och besvärar henne. Hon
kanske också förblir ogift om hon har sin vänteperiod.
Det fjärde: Modern är död och barnet lever.
Om det inte finns någon chans för dess överlevnad är operationen inte tillåten. Och
om det finns en chans för dess överlevnad och en del av kroppen har kommit ut ur
modern, så får man skära upp hennes mage för att ta ut resten av barnet. Och om
inget av kroppen har kommit ut ur modern, så säger Hanâbilah att man inte får skära
upp moderns mage eftersom det är en vanställning. Den korrekta åsikten är att det
visst är tillåtet om det är det enda sättet att få ut barnet. Den åsikten valde Ibn
Hubayrah. Det står i boken ”al-Insâf”:
”Den åsikten är bättre.”73
Detta gäller framför allt i dag då dagens kirurgi är ingen vanställning. I det här fallet
skärs moderns mage upp för att sedan sys igen. Likaså är den levande människans
helgd större än den döda människans helgd. Dessutom är det obligatoriskt att rädda
livet på en person som inte får dödas däribland barnet i moderns mage och Allâh vet
bättre.
Observation: I fall aborten är tillåten krävs det att berörda parter såsom maken ger
sina tillstånd.

73

al-Insâf (2/556).
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Slutet på boken ”ad-Dimâ’ at-Tabî´iyyah lin-Nisâ’”

Härmed lider det viktiga ämnet som jag ville skriva om mot sitt slut. Jag har
begränsat mig vid frågornas grunder och regler. Annars är ämnet med dess
förgreningar, detaljer och kvinnliga företeelser ett ändlöst hav. Dock kan den
insiktsfulle hänvisa förgreningarna till grunderna och detaljerna till reglerna och dra
paralleller mellan dem.
Personen som svarar på frågor skall ha klart för sig att han är en medlare mellan
Allâh och Hans skapelser när det kommer till att förkunna och klargöra för dem
sändebudens (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) budskap och att han ansvarar för det
som står i Qur’ânen och Sunnah. Qur’ânen och Sunnah är de två källorna som slaven
har fått i uppdrag att förstå och praktisera. Allt som avviker från Qur’ânen och
Sunnah är ett fel som måste avvisas. Det är inte tillåtet att praktisera det felet ehuru
personen som har den åsikten är ursäktad för sin Idjtihâd. Han belönas för sin
Idjtihâd, men andra får inte praktisera hans fel.
Personen som svarar på frågor måste göra det uppriktigt för Allâhs (ta´âlâ) sak och be
Honom om hjälp vid varje incident som äger rum samt be Honom (ta´âlâ) om
stabilitet och vägledning till det korrekta.
Personen som svarar på frågor måste ta hänsyn till vad som står i Qur’ânen och
Sunnah. Det är i dem som han skall granska och forska samt ta hjälp av de lärdas ord
för att förstå Qur’ânen och Sunnah. Det händer ofta att något inträffar varpå han gör
så gott han kan för att hitta svaret i de lärdas uttalanden. Ibland hittar han inget svar
som han känner sig tillfredsställd med, ibland hittar han inget svar alls. Men om han
hänvisar till Qur’ânen och Sunnah finner han domen nära till hands och uppenbar, allt
beroende på personens uppriktighet, kunskap och förståelse.
Personen som svarar på frågor är skyldig att vara försiktig och inte ha bråttom när
domen är tvetydig. Hur många gånger har han inte bråttom för att sedan, efter en
närmre undersökning, inse att han hade fel! Följaktligen ångrar han sig och klarar
kanske inte av att kompensera felet som han har gjort.
Om människor vet att personen som svarar på frågor är försiktig och försäkrar sig
innan han svarar, så litar de på hans svar och tar till sig det. Men om de ser att han
förhastar sig (och den förhastade gör många fel) så kommer de inte att lita på hans
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svar. Sålunda är hans brådska och fel orsaken till att han berövar sig själv och andra
på sin kunskap och riktighet.
Jag ber Allâh (ta´âlâ) att Han vägleder oss och våra muslimska bröder till den raka
vägen och tar hand om oss med Sin uppsyn och skyddar oss mot misstag. Han är
givmild och generös. Må Allâh hylla och sända fred över vår profet Muhammad, hans
ätt och alla hans följeslagare. Lov och pris tillkommer Allâh med Vars gåvor det goda
fulländas.

Skrivet av:
Allâhs behövande slav,
Muhammad bin Sâlih al-´Uthaymîn
Fredagsförmiddagen den 14 Sha´bân 1392
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