_____________________________________
Allahin, Armeliaan Armahtajan nimeen.

Palvonta pitkinä päivinä
Artikkelin on koonnut ja suomentanut Ummu Mariam.

_____________________________________

Totisesti kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille, ylistämme Häntä, ja pyydämme Hänen apuaan ja
anteeksiantamustaan, ja pyydämme turvaa Allahilta omien sielujemme ja tekojemme pahaa vastaan. Häntä,
joka on saanut Allahin johdatuksen, ei kukaan voi johtaa harhaan, ja häntä, jonka Allah on johtanut harhaan,
ei kukaan voi johdattaa. Todistan, ettei ole muuta todellista jumalaa, joka on palvonnan arvoinen, kuin yksin
Allah, ilman kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja lähettiläänsä.
"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille (tekemällä kaiken, mitä Hän on määrännyt ja
pidättäytymällä kaikesta siitä, minkä Hän on kieltänyt), niin kuin teidän tulisi olla hurskaita. (Totelkaa
Häntä, olkaa kiitollisia Hänelle, ja muistakaa Häntä aina), älkääkä kuolko kuin islamin tilassa [muslimeina
(täydellisellä alistumisella Allahille)]." (Koraanin jakeen 3:102 merkityksen selitys)
"Oi ihmiskunta, olkaa hurskaita Herrallenne, joka loi teidät yhdestä henkilöstä (Aadam), josta Hän loi
hänelle vaimon (Eeva). Heistä molemmista Hän loi lukuisia miehiä ja naisia. Olkaa hurskaita Allahille,
jolta vaaditte keskinäisiä (oikeuksianne), älkääkä (katkaisko) kohdun (yhteyttä, sukulaisuus). Todellakin,
Allah vartioi teitä lakkaamatta." (Koraanin jakeen 4:1 merkityksen selitys)
"Oi te, jotka uskotte! Olkaa hurskaita Allahille ja puhukaa (aina) totta. Hän ohjaa teitä oikeamielisiin
hyviin tekoihin ja antaa teille teidän syntinne anteeksi. Hän, joka tottelee Allahia ja Hänen lähettilästään
(SAAS), on jo saanut suuren voiton (hän pelastuu Helvetin tulelta ja hänet tullaan päästämään sisään
Paratiisiin)." (Koraanin jakeiden 33:70–71 merkityksen selitys)
Ämmää bä'd (sen jälkeen) todellakin, kaikkein totuudenmukaisin puhe on Allahin puhe, se on Allahin Kirja,
ja paras johdatus on Muhammadin (SAAS) johdatus. Kaikista asioista pahimpia ovat uudistukset
(uskonnossa), ja jokainen uusi asia on bid'ä (uudistus), ja jokainen bid'ä on harhaanjohtamista, ja jokainen
harhaanjohtaminen johtaa Helvettiin.
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Seuraavat fätääwää koskien rukoilemista ja paastoamista alueilla, joissa päivä on erittäin pitkä tai yö on
yhtäjaksoinen, on otettu internetsivustolta www.islam-qa.com.

Kysymys #5842:
Johtuen maan kiertymisakselin kallistumasta napaa lähinnä olevilla alueilla on jatkuva päivän
muutamina kuukausina (vuodessa). Esimerkiksi kauppakaupunki Tromsossa (noin 50 000
asukasta) Pohjois-Norjassa (jonka asukkaista noin 0,4 % tulee islamilaisista maista) aurinko on
jatkuvasti näkyvissä toukokuun lopusta heinäkuun loppuun, kun taas toista napaa lähimpänä
olevilla alueilla on jatkuva yö tuohon samaan aikaan. Kuinka Tromsossa asuvat muslimit
rukoilevat äl-mäghrib- ja äl-'ishää‘-rukoukset, sillä yö ei koskaan tule näiden muutamien
kuukausien aikana? Entäpä kun ramädaan-kuukausi osuu tälle jaksolle, kuinka he voivat
paastota?
Vastaus:
Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.
Vanhempien oppineiden neuvosta ja Standing Committeen (vakinaisen komitean) oppineet antoivat fätwään
no. 2769 koskien samanlaista asiaa, kuin mitä kysyt. Seuraavana on kysymys ja sen vastaus:
Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille sekä olkoot siunaukset ja rauha hänen päällään, jonka
jälkeen ei tule toista profeettaa.
Standing Committee (vakinainen komitea), joka tekee akateemista tutkimusta ja antaa fätääwää on lukenut
kysymyksen, jonka Union of Muslim Students in Holland (Hollannin muslimiopiskelijoiden liiton) sihteeri
on lähettänyt pääsihteerille, ja jonka vanhempien oppineiden neuvoston sihteeri on lähettänyt edelleen
vakinaiselle komitealle. Kysymys on seuraava:
Toivomme, että voitte antaa meille fätwään koskien äl-mäghrib-, äl-'ishää‘- ja äl-fägr-rukouksien sekä
ramädaan-kuukauden ensimmäisen päivän ja 'iid äl-Fitrin päivän aikojen määrittämisen tavoista. Tämä
johtuu siitä, että tapa, jolla aurinko nousee ja laskee lähellä Pohjoisnapaa olevissa pohjoisen Euroopan
maissa, eroaa tavasta, jolla se nousee ja laskee itäisissä muslimimaissa. Asialla on tekemistä punaisen
iltaruskon ja valkoisen iltahämärän ajan kanssa. Voimme huomauttaa, että kesällä valkoinen iltahämärä
kestää lähes koko yön, joten on vaikeaa määrittää äl-'ishää‘n aika sekä aamunkoiton alku.
He vastasivat: Vanhempien oppineiden neuvosto Saudi Arabian kuningaskunnassa on antanut lausunnon
rukousaikojen, jokaisena päivänä aamunkoiton alkamisen ja aamunkoiton loppumisen ramädaankuukautena määrittämisestä sellaisissa maissa, kuten teidän maanne. Tämä on, mitä he sanoivat:
Tutkittuaan ja keskusteltuaan asiasta, neuvosto on päättänyt seuraavaa:
Ensiksi: Joka asuu alueella, jossa voidaan erottaa yö päivästä aamunkoiton alun ja auringonlaskun avulla,
mutta päivä on hyvin pitkä kesällä ja hyvin lyhyt talvella, hän on velvoitettu rukoilemaan viisi päivittäistä
rukousta shärii'ästä tunnettuina aikoina. Tämä johtuu seuraavien Allahin, Ylhäisen, sanojen yleisestä
merkityksestä (merkityksen selitys): "Rukoilkaa rukoukset keskipäivästä yön pimeyteen (eli ädh-dhohr-,
äl-'äsr-, äl-mäghrib- ja äl-'ishää‘-rukoukset) ja lausukaa Koraania aikaisin aamunkoiton aikana (eli
aamulla – äl-fägr-rukouksessa). Totisesti Koraanin lausuminen aikaisin aamunkoiton aikana (eli aamulla
– äl-fägr-rukouksessa) on aina todistettu (ihmiskunnasta päivällä ja yöllä huolta pitävät enkelit ovat läsnä)."
(Koraani 17:78)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Totisesti äs-saläät (rukous) on määrätty uskoville
määrättyinä tunteina." (Koraani 4:103)
2

Lisäksi koska on todistettu Buraydalta (RAA), että eräs mies kysyi Profeetalta (SAAS) rukousten ajoista ja
hän (SAAS) sanoi hänelle: "Rukoile meidän kanssamme nämä kaksi" tarkoittaen kahta päivää. Kun aurinko
oli ylittänyt lakipisteensä, hän (SAAS) käski Bilalia lausumaan äl-ädhäänin, sitten hän (SAAS) käski tätä
lausumaan äl-iqaamän ädh-dhohr-rukousta varten. Sitten hän (SAAS) käski tätä lausumaan äl-iqaamän äl'äsr-rukousta varten, kun aurinko oli vielä korkealla ja selkeän valkoinen. Sitten hän (SAAS) käski tätä
lausumaan äl-iqaamän äl-mäghrib-rukousta varten, kun aurinko oli laskenut. Sitten hän (SAAS) käski tätä
lausumaan äl-iqaamän äl-'ishää‘-rukousta varten, kun punainen iltarusko oli kadonnut. Sitten hän (SAAS)
käski tätä lausumaan äl-iqaamän äl-fägr-rukousta varten, kun aamunkoitto oli tullut näkyviin. Sitten toisena
päivänä, hän (SAAS) käski tätä viivyttämään ädh-dhohr-rukousta, kunnes äärimmäinen kuumuus oli mennyt
ohi, ja tämä teki niin. Hän rukoili äl-'äsr-rukouksen auringon ollessa korkealla viivyttäen sitä sen ajan yli,
jolloin hän oli aikaisemmin rukoillut sen. Hän rukoili äl-mäghrib-rukouksen ennen kuin punainen iltarusko
oli hävinnyt. Hän rukoili äl-'ishää‘-rukouksen, kun kolmannes yöstä oli kulunut. Hän rukoili äl-fägrrukouksen, kun päivänvalo oli selvä. Sitten hän (SAAS) sanoi: "Missä on mies, joka kyseli rukousten
ajasta?" Mies sanoi: "Tässä minä olen, oi Allahin lähettiläs." Profeetta (SAAS) sanoi: "Aika rukouksellesi on
näkemiesi rajojen sisällä." (Al-Bukhari ja Muslim)
'Abdullah ibn 'Amr ibn al-'Aas (RAA) sanoi, että Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: "Ädh-dhohrin (keskipäivän
rukouksen) aika on, kun aurinko on ylittänyt lakipisteensä ja miehen varjo on yhtä pitkä kuin hänen
pituutensa, niin kauan kun äl-'äsrin aika ei ole tullut. Äl-'äsrin (iltapäivärukouksen) aika kestää niin kauan
kun auringon valo ei ole muuttunut keltaiseksi. Äl-mäghribin (auringonlaskun rukouksen) aika kestää niin
kauan kun punaisuus ei ole vielä hävinnyt taivaalta. Äl-'ishää‘n (iltarukouksen) aika kestää yön
puoleenväliin asti. Äs-sobhin [äl-fägrin (aamunkoiton rukouksen)] aika kestää aamunkoiton ensimmäisestä
ilmestymisestä niin kauan kun aurinko ei ole vielä noussut. Kun aurinko nousee, pidättäytykää rukoilemasta,
sillä se nousee Saatanan kahden sarven välistä." (Muslim)
On myös muita ähäädiithejä, jotka määrittävät sanojen ja tekojen kautta viiden päivittäisen rukouksen ajat.
Sillä ei ole mitään merkitystä ovatko yö ja päivä pitkiä tai lyhyitä, niin kauan kun rukousten ajat voidaan
määrittää Allahin lähettilään (SAAS) selittämien tunnusmerkkien kautta.
Tämä liittyy rukousaikojen määritykseen. Mitä tulee ramädaanin kuukauden paastoamisen aikoihin,
tilivelvollisten henkilöiden tulee pidättäytyä syömisestä, juomisesta ja kaikista paaston rikkovista asioista
ramädaan-kuukauden jokaisena päivänä aamunkoitosta auringonlaskuun alueillaan, niin kauan kun yö
voidaan erottaa päivästä, ja kun päivän ja yön yhteenlaskettu tuntimäärä on 24 tuntia. Heille on luvallista
syödä, juoda, olla seksuaalisessa kanssakäymisessä ja niin edelleen vain yön aikana, vaikka se olisikin lyhyt.
Islamin shärii'ä on yleismaailmallinen ja pätee kaikkiin ihmisiin kaikissa maissa. Allah, Ylhäinen,
sanoo (merkityksen selitys): "…Syökää ja juokaa, kunnes aamunkoiton valkoinen juova (valo) tulee
selvästi erottuvana näkyviin teille mustasta juovasta (yön pimeydestä), sitten noudattakaa paastoanne yön
tuloon saakka…" (Koraani 2:187)
Joka ei ole kykenevä noudattamaan paastoa koko päivää päivän pituuden vuoksi, tai koska hän tietää
kokemuksesta tai pätevän, luotettavan, lääkärin neuvosta, tai pitää todennäköisenä, että paasto johtaa hänen
kuolemaansa tai saa hänet vakavasti sairaaksi, pahentaa hänen sairauttaan tai hidastaa hänen parantumistaan,
hän voi rikkoa paastonsa ja korvata paastoamatta jättämänsä päivät kuukautena, kun hän pystyy korvaamaan
ne. Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Joten joka teistä näkee (kuunsirpin ramädaan)
kuukauden (ensimmäisenä yönä eli hän on kotonaan), hänen tulee paastota tuo kuukausi. Joka on sairas
tai matkalla, (hänen tulee korvata) sama määrä (päiviä, joina hän ei paastonnut) muista päivistä…"
(Koraani 2:185)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Allah ei kuormita henkilöä hänen rajojensa yli…"
(Koraani 2:286)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Allah ei halua asettaa teitä vaikeuksiin…" (Koraani 5:6)
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Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…(Allah) ei ole asettanut teille uskontoon mitään
vaikeuksia…" (Koraani 22:78)
Toiseksi: Ihmisten, jotka asuvat maassa, missä aurinko ei laske kesällä eikä nouse talvella, tai maassa, jossa
päivä kestää kuusi kuukautta ja yö kestää kuusi kuukautta, esimerkiksi, tulisi rukoilla viisi päivittäistä
rukousta jokaisen 24 tunnin jakson aikana. Heidän tulisi arvioida niiden ajat lähimmän alueen mukaan, jossa
viiden rukouksen ajat voidaan erottaa toisistaan, koska hädiithissä israa‘ wäl-mi'raagista [Profeetan (SAAS)
yöllinen matka ja nouseminen taivaaseen] on todistettu, että Allah määräsi tälle ummälle (kansalle) 50
rukousta yhden päivän ja yön aikana, sitten Profeetta (SAAS) jatkuvasti pyysi Herraansa vähentämään sitä,
kunnes Hän sanoi: "Oi Muhammad, ne ovat viisi rukousta päivän ja yön (24 tunnin) aikana, ja jokaisen
rukouksen palkkio tulee olemaan kymmenen, se tekee 50 rukousta…" (Muslim)
Talha ibn 'Ubaydillah (RAA) sanoi: "Allahin lähettilään (SAAS) luokse tuli mies Najdista, ja tällä oli
kampaamattomat hiukset. Me kuulimme hänen kovan äänensä, mutta emme pystyneet ymmärtämään, mitä
hän sanoi, kunnes hän tuli lähelle ja sitten tulimme tietämään, että hän kyseli islamista. Allahin lähettiläs
(SAAS) sanoi: '(Sinun tulee rukoilla) viisi rukousta päivän ja yön (24 tunnin) aikana.' Mies kysyi: 'Pitääkö
minun rukoilla mitään muita (rukouksia), kuin nuo?' Allahin lähettiläs (SAAS) sanoi: 'Ei, ellet halua rukoilla
vapaaehtoisia (näwääfil) rukouksia.'…" (Al-Bukhari ja Muslim)
Anas ibn Malik (RAA) sanoi: "Meitä oli kielletty kysymästä Allahin lähettiläältä (SAAS) mistään, joten
pidimme siitä, kun älykäs mies aavikon ihmisten joukosta tuli ja kysyi häneltä (SAAS) kysymyksen meidän
kuultemme. Eräs mies aavikon ihmisten joukosta tuli ja sanoi: 'Oi Muhammad, sinun sanansaattajasi tuli
luoksemme ja sanoi sinun väittävän Allahin lähettäneen sinut.' Hän (SAAS) sanoi: 'Hän puhui totta.' … Mies
sanoi: 'Sinun sanansaattajasi väitti myös, että meidän pitää rukoilla viisi rukousta päivän ja yön (24 tunnin)
aikana.' Profeetta (SAAS) sanoi: 'Hän puhui totta.' Mies sanoi: 'Kautta Yhden, joka lähetti sinut, onko Allah
määrännyt tuon sinulle?' Hän (SAAS) sanoi: 'Kyllä.'" (Muslim)
On todistettu, että Profeetta (SAAS) kertoi kumppaneilleen äd-Däggäälistä (Antikristuksesta). Häneltä
kysyttiin, kuinka kauan tämä tulee pysymään maassa. Hän (SAAS) sanoi: "Neljäkymmentä päivää, yksi päivä
kuin vuosi, yksi päivä kuin kuukausi, yksi päivä kuin viikko ja loput päivistä kuten teidän päivänne."
Sanottiin: "Oi Allahin lähettiläs, tuona päivänä, joka on kuin vuosi, tulevatko yhden päivän rukoukset
olemaan riittäviä meille?" Hän (SAAS) sanoi: "Ei. Arvioikaa ne (rukousajat)." (Muslim)
Joten päivää, joka on kuin vuosi, ei pidetä yhtenä päivänä, jolloin vain viisi rukousta tulee olemaan riittävä.
Pikemminkin meidät on velvoitettu rukoilemaan viisi rukousta jokaisen 24 tunnin jaksossa. Hän (SAAS)
käski heitä (kumppaneita) rukoilemaan rukoukset samanlaisin väliajoin kuin tavallisena päivänä.
Joten muslimien kysymyksessä mainitussa maassa tulee määritellä rukousten ajat tuossa maassa perustaen
nuo ajat lähimpään alueeseen, jossa yö ja päivä voidaan erottaa toisistaan, ja jossa viiden päivittäisen
rukouksen ajat tiedetään shärii'ässä kuvailtujen merkkien mukaan jokaisen 24 tunnin jakson aikana.
Samoin heidän tulee paastota ramädaan-kuukausi. He voivat asettaa ajan paastolleen ja määrittää
ramädaan-kuukauden alun ja lopun sekä ajat paaston alulle ja lopulle jokaisena päivänä sen mukaan, miten
aamunkoitto valkenee ja aurinko laskee joka päivä lähimmällä alueella, jossa yö voidaan erottaa päivästä.
Kokonaisajan tulee olla yhteenlaskettuna 24 tuntia, perustuen aikaisemmin mainittuun Profeetan (SAAS)
hädiithiin äd-Däggäälistä, jossa hän (SAAS) kertoi kumppaneilleen, kuinka näiden tulisi määrittää ajat
viidelle päivittäiselle rukoukselle. Tässä suhteessa paastoamisen ja rukoilemisen välillä ei ole mitään eroa.
Ja Allah on Voiman lähde. Lähettäköön Allah siunauksensa ja rauhansa profeettamme Muhammadin, hänen
perheensä ja kumppaneittensa päälle.
Äl-Lägnä äd-Dää‘imä lil-Buhuuth äl-'Ilmijjä wäl-Iftää‘ (Fätääwää äl-Lägnä äd-Dää‘imä, 6/130-136)
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Kysymys #2196:
Haluaisin kysyä teiltä äl-'ishää‘- ja äl-fägr-rukousten rukoilemisen ongelmasta Newcastlen
alueella Britanniassa. Täällä Newcastlessa muslimeilla on iso ongelma äl-fägr- ja äl-'ishää‘rukousten oikean ajan määrittämisessä, ja paaston aloittamisen ajan määrittämisessä, koska
valo saavuttaa maan pinnan ennen kuin aurinko nousee ja pysyy siellä kauan aikaa sen jälkeen
kun aurinko on laskenut, ja joskus tämä valo pysyy siellä koko yön. Täällä olevat astronomit
ovat jakaneet kolmeen osaan tämän ajan, kun valo ilmestyy, kunnes aurinko nousee, ja kun se
pysyy auringonlaskun jälkeen, kunnes se katoaa:
1. Kun valon voimakkuus on sellainen, että henkilö pystyy tekemään jotain työtä
2. Kun valo on sellainen, ettei henkilö voi tehdä mitään valoa tarvitsemaa työtä
3. Täydellinen pimeys
Kysymys kuuluukin, kuinka me määritämme äl-fägr- ja äl-'ishää‘-rukouksien ajan alun ja
paaston aloittamisen ajan näiden astronomien laskelmien antamien aikojen valossa.
Vastaus:
Kaikki ylistykset ja kiitokset kuuluvat Allahille.
Rukousaikojen määrittämisessä astronomien laskelmilla ei ole merkitystä. Äl-fägr-rukouksen ajan
määrittämisessä merkittävä asia on horisontaalisen valonjuovan ilmaantuminen itäiselle horisontille. Aika
äl-fägr-rukoukselle alkaa, kun tästä juovasta tulee selkeä ja selvästi erotettava, ja sen aika loppuun auringon
noustessa. Aika äl-mägrib-rukoukselle alkaa, kun auringon kiekko on laskenut, eikä sillä ole väliä, jos
auringon kiekon hävittyä on vielä valoa. Aika äl-'ishää‘-rukoukselle alkaa, kun auringonlaskun punainen
iltarusko häviää.
Aika paastoamiselle alkaa, kun aika äl-fägr-rukoukselle alkaa, kuten edellä on selitetty, ja paasto loppuu,
kun itse auringon kiekko on laskenut, vaikka jotain sen valosta jäisi jälkeenpäin. (Fätääwää äl-Lägnä ädDää‘imä, 6/143)
Oi Allah, ei ole mitään helppoutta, paitsi se, minkä Sinä olet tehnyt helpoksi, ja Sinä teet vaikeuden
helpoksi, jos haluat.
Lähettäköön Allah, Ylhäinen,
kumppaneittensa päälle.

siunauksensa

profeettamme

Muhammadin,

hänen

perheensä

ja

Voit vierailla kotisivullamme osoitteessa http://www.viattomuus.com, josta löydät lisää artikkeleita.
Luettuaan tällä kotisivulla olevat artikkelit lukijalla on parempi näkemys elämästä yleisesti ja islamin
uskonnosta erityisesti, ja hän saattaa löytää useita totuuksia, joita hän ei tiennyt aikaisemmin. Kuitenkin jos
näitä artikkeleita koskien tulee jotain kysymyksiä tai kommentteja, ole hyvä ja ota meihin yhteyttä.
Arvostamme myös sitä, että mahdollisista virheistä sisällössä tai kirjoitusasussa ilmoitetaan
sähköpostiosoitteeseen: viattomuus@gmail.com
Jos näissä artikkeleissa jokin uskonto on erehdyksessä esitetty väärässä valossa, ilmoittakaa missä olemme
erehtyneet ja todistakaa näkökohtanne viitteisiin tukeutuen, niin tulemme tekemään parhaamme sen
korjaamiseksi. Pitäkää kuitenkin mielessä, ettei eroavuus mielipiteessä ole pätevä syy korjauksen
tekemiseen. Mutta mikäli tosiasioissa, määritelmissä, päivämäärissä tai jonkun uskonnon opeissa on
virheitä, me haluamme korjata ne.
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Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "…Auttakaa toinen toistanne vanhurskaudessa ja
hurskaudessa; mutta älkää auttako toinen toisianne synnissä ja rikkomuksessa, ja olkaa hurskaita
Allahille. Totisesti, Allah on Ankara rankaisemaan." (Koraani 5:2)
Allah, Ylhäinen, sanoo (merkityksen selitys): "Kautta Ajan! Totisesti ihminen jää häviölle, paitsi ne, jotka
uskovat ja tekevät oikeamielisiä hyviä tekoja sekä kehottavat toisiaan totuuteen ja kärsivällisyyteen."
(Koraani 103)
Abu Huraira (RAA) kertoi Allahin lähettilään (SAAS) sanoneen: "Jos joku kutsuu muita seuraamaan oikeaa
johdatusta, hänen palkkionsa tulee olemaan sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä
(oikeudenmukaisuudessa), ilman että heidän palkkionsa vähenee siitä millään tavoin. Jos joku kutsuu toisia
seuraamaan virheitä, hänen syntinsä on sama kuin niiden ihmisten, jotka seuraavat häntä (synnillisyydessä),
ilman että heidän syntinsä vähenee siitä millään tavoin." (Muslim)
'Abdullah ibn 'Amr (RAA) kertoi, että Profeetta (SAAS) sanoi: "Välittäkää (opetukseni) ihmisille, vaikka se
olisi yksi lause, ja kertokaa muille Israelin lasten tarinoita (jotka on opetettu teille), sillä sen tekeminen ei
ole syntistä. Jokainen, joka kertoo valheen minusta tarkoituksellisesti, tulee varmasti ottamaan paikkansa
(Helvetin) tulesta." (Al-Bukhari)
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