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Islamista, rikollisuudesta ja maahanmuutosta 

Haastattelussa Nicolai Sennels 

M.K.Korpela haastatteli Nicolai Sennelsiä 17.12.2009.  

Käännös: Veikko Suvanto 

 

Nicolai Sennels  
Nicolai Sennels on psykologi, kirjailija, sekä Islam-asiantuntija.  

Nicolai, kertoisitko lyhyesti tähänastisen elämäntarinasi? 
 
Synnyin vuonna 1976 ja kasvoin Tanskan maaseudulla. Opiskellessani Kööpenhaminassa toimin 
teinejä avustavana sosiaalityöntekijänä. Psykologian opintojeni aikana soitin myös muutaman 
vuoden ajan puoliammattilaisessa rockbändissä. Olen tehnyt koko aikuisikäni työtä ongelmanuorten 
kanssa. Minun on aina ollut helppoa pitää heistä, saada heihin yhteys ja auttaa heitä. Olen kehitellyt 
uudenlaisia terapiamuotoja, etenkin musliminuorille, ja niitä on kehuttu monissa ammattilehdissä, 
sanomalehdissä ja radiossa. 

http://www.kansalainen.fi/wp-content/uploads/Nicolai-Sennels.jpg
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Milloin aloit kiinnostua integraatioon ja islamiin liittyvistä kysymyksistä? 
 
Kymmenen vuotta sitten Tanskassa sattui kammottava tapaus. Neljä muslimipoikaa raahasi nuorta 
naista tukasta pitkin Kööpenhaminan suurinta ostoskatua Strøgetia ja yritti raiskata tämän. Vaikka 
nainen huusi ja oli selvää että jotakin hirveää oli tekeillä, kukaan ei tehnyt elettäkään estääkseen tätä 
tapahtumasta. Kuvitelkaa: nuorta naista raahataan pitkin Tanskan vilkkainta ostoskatua eikä kukaan 
puutu tähän mitenkään. Pahinta mitä itsetunnolleen, henkilökohtaiselle etiikalleen ja humanistisille 
arvoilleen voi tehdä on olla estämättä pahan tapahtumista, vaikka se sitten merkitsisikin työtoverien, 
ystävien tai suvun paheksuntaa tai jopa mustaa silmää. Jos autamme heikompiamme vain silloin kun 
se ei merkitse minkäänlaista riskiä meille itsellemme, olemme hyödyttömiä pelkureita. Nykyään 
tämä auttaminen ei ole niinkään fyysistä – joskin kaikkien miesten pitäisi mielestäni oppia 
kamppailutaitoja joko taistelulajeissa tai armeijassa – vaan pikemminkin henkistä. Kirjeiden 
kirjoittaminen yleisönosastoihin, blogin pitäminen, rehellisten ajatustensa ilmaiseminen keskustelun 
siirtyessä lounastauolla islamiin tai maahanmuuttoon – kaikki tällainen auttaa paljon. Sen sijaan 
passiivisena pysyminen samalla kun naisia kohdellaan kaltoin ja epäonnistunut integraatio uhkaa 
koko arvojärjestelmäämme ja hyvinvointivaltioitamme merkitsee vastuusta vetäytymistä. Etenkin 
miesten tulisi suhtautua vakavasti osaansa naisten suojelijoina. 

Kuten suurin osa tanskalaisista, minäkin olin järkyttynyt raiskaustapauksesta kuullessani. Sekä 
tapauksen brutaalisuus että naisen jääminen vaille apua tuntui hirvittävältä. Ennen tätä tapausta en 
ollut ottanut islamin ja muslimimaahanmuuton kritiikkiä kuuleviin korviini, mutta sen jälkeen aloin 
kuunnella vakavissani. Noihin aikoihin olin edelleen varma että integraatio onnistuisi ennen pitkää ja 
että jännitteet etnisten ryhmien välillä johtuivat pääasiassa yhteiskunnallisesta 
epäoikeudenmukaisuudesta. Pelkäsin myös arvostelua muiden taholta siinä määrin etten kertonut 
heille epäilyksistäni. Nyt on toisin: en enää äänestä sosiaalidemokraatteja enkä välitä siitä mitä 
ihmiset ajattelevat muslimikulttuuria yms. koskevista mielipiteistäni. En ole myöskään enää 
passiivinen – tunnen kunnia-asiakseni puolustaa alistettuja musliminaisia ja vapauksiamme ja 
näyttää ihmisille, että meillä on oikeus sanoa kakistelematta mitä mieltä olemme islamista ja 
muslimimaahanmuutosta. 

Sivumennen sanoen: kävi sattumalta niin, että kolme noista neljästä muslimipojasta tuomittiin 
joksikin aikaa laitokseen jossa minä olin tuolloin töissä. He olivat epävarmoja, hämmentyneitä nuoria 
miehiä, joilla oli muslimimiehille liiankin tyypilliset sovinistiset asenteet ja voimakas uhrimentaliteetti 
eikä mitään varsinaisia elämänarvoja, paitsi pyrkimys saada mahdollisimman paljon mahdollisimman 
vähällä vaivalla. 

Kertoisitko konfliktistasi Kööpenhaminan kaupunginhallituksen kanssa? 
 
Tehtyäni vuosia töitä sekä tanskalais- että muslimilasten ja -nuorten kanssa minulle oli valjennut, 
että näiden kahden kulttuurin välillä on hyvin syviä psykologisia eroja. Nämä erot ovat niin 
syvällekäyviä että muslimien täytyisi luopua monista perustavista arvoistaan voidakseen integroitua 
yhteiskuntaamme ja tuntea itsensä tanskalaisiksi, suomalaisiksi, saksalaisiksi jne. 

Koska olen rikollisuuteen ja maahanmuuttajiin erikoistunut psykologi, Kööpenhaminan 
integraatiovastaava Jakob Hougaard kutsui minut osallistumaan integraatiota käsittelevään 
konferenssiin kaupungintalolla. Keskustelu koski rikollisia maahanmuuttajia, maahanmuuttajia ja 
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integraatiota, maahanmuuttajia ja terrorismia, maahanmuuttajia ja rinnakkaisyhteiskuntia jne. 
Minua alkoi ärsyttää keskustelun yleinen kulku, sillä kaikki osanottajat niputtivat ”maahanmuuttajat” 
yhteen ikään kuin he kaikki tulisivat samasta kulttuurista. Esitin omana käsityksenäni että suurin osa 
ongelmallisista maahanmuuttajista tulee muslimikulttuureista ja että meidän tulisi ratkaisuja ja 
toimintamalleja miettiessämme ottaa huomioon kulttuuriset tekijät. Tämä oli liian suoraa puhetta 
sekä Hougaardille että suurimmalle osalle keskustelijoista. Toinen keskustelu konferenssissa koski 
sitä että meidän pitäisi auttaa rikollisia maahanmuuttajia löytämään rauha elämässään 
rohkaisemalla heitä suuremmassa määrin uskonnon pariin. Tällöin minä muistutin Hougaardia ja 
muita keskustelijoita monista Koraanin kohdista, joissa yllytetään muslimeja tekemään rikoksia – ja 
että monet Kööpenhaminan moskeijoista tiedetään erittäin radikaaleiksi. Tämäkin oli poliitikoille 
liikaa. 

Sittemmin olen väitellyt Kööpenhaminan pormestarin kanssa sanomalehti Jyllands-Postenin 
nettisivuilla pitämässäni blogissa nimeltä ”Kulttuurien kuilu”. Debatti alkoi siitä että hän lupasi 
kustantaa muslimien uskonnolliset juhlat, jos nämä auttaisivat häntä tulemaan valituksi uudelleen 
paikallisissa vaaleissa 17.11.2009. Hän ei muuten voittanut vaaleja. Valitettavasti voittaja, Klaus 
Bondam, on tavallaan vielä huonompi vaihtoehto: koska hän on avoimesti homoseksuaali ja käyttää 
meikkiä, hänellä tulee luultavasti olemaan vaikeuksia kommunikoida muslimiyhteisön kanssa. 

Miksi muslimien kanssa on niin vaikea saada aikaan dialogia korkeasta rikollisuusasteesta ja 
integraatio-ongelmista? 
 
Syy piilee kulttuuripsykologiassa. Muslimikulttuurissa ihmiset katsovat, että heidän elämäänsä 
kontrolloivat pääasiassa ulkopuoliset tekijät: islam, Allah, imaami, perheen isä, kulttuurin normit ja 
perinteet sekä – aina kun ilmenee jokin ongelma – vääräuskoiset ja etenkin vääräuskoiset 
auktoriteetit. Länsimaisessa kulttuurissa tilanne on monessa suhteessa päinvastainen. Katsomme 
olevamme itse vastuussa elämästämme. Pidämme motivaatiotamme, elämänkatsomustamme, 
ajattelutapaamme, kommunikointi- ja toimintatapojamme tärkeimpinä elämäämme vaikuttavina 
tekijöinä. Siksi meillä on niin paljon psykiatreja ja terapeutteja, suuri määrä yhteiskuntatieteitä, 
rivikaupalla elämänhallintakirjoja yms., jotka on kirjoitettu sisintä elämäämme ajatellen ja 
perustuvat sille ajatukselle että me luomme ja hallitsemme itse elämäämme. Nämä asiat ja tämä 
katsantokanta puuttuvat muslimikulttuurista. Jos olet muslimi ja sinulla on jokin ongelma, sinua ei 
ole kasvatettu ajattelemaan: ”Mitä teen väärin koska joudun jatkuvasti vaikeuksiin?” 
Muslimikulttuurissa katse on aina suunnattu ulkomaailmaan: ”Kuka teki tämän minulle, minun 
elämälleni?” 

Tällainen ajattelutapa saa ihmisen pitämään aina itseään uhrina ja jotakuta tai jotakin ulkopuolista 
syypäänä ongelmiinsa. Professori Bernard Lewis, kuuluisa islam-historioitsija, on tehnyt saman 
havainnon. Hän muotoili tämän kulttuurieron niin, että länsimaalaiset kysyvät: ”Mitä tein väärin?”, 
kun taas muslimit kysyvät: ”Kuka teki tämän minulle?” 

Niinpä monet muslimit ovat sitä mieltä etteivät he ole itse vastuussa ongelmistaan. Ja on vaikea 
puhua ihmiselle hänen ongelmistaan jos hänen mielestään kaikki on jonkun muun syytä… 
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Liittyykö rikollinen käyttäytyminen jotenkin kasvatukseen? 
 
Mitä suurimmassa määrin. Hyvän kasvatuksen saaneilla ihmisillä on yleensä hyvä itsetunto, he ovat 
yleensä hyväntuulisia ja osaavat ratkaista ongelmansa rakentavalla tavalla. Heidän on helppo 
rakastaa lähimmäisiään ja olla hyödyksi sekä heille että itselleen. 

Kokeneena ammattipsykologina voin kertoa että useimmilla rikollisilla on sisimmässään paljon vihaa, 
epävarmuutta ja hyvin vähän kykyä empatiaan. Tärkeä kysymys on seuraava: miksi niin monet 
muslimit saavat sellaisen kasvatuksen joka tekee heistä rikollisia? 

Vastaan kysymykseen analogialla. Jotkin perheet tarjoavat lapsille hyvän kasvuympäristön. He 
oppivat ottamaan vastuuta, tuntemaan empatiaa ja tajuamaan että tuhoisat tunteet kuten viha, 
kateellisuus, kostonhalu jne. ovat negatiivisia ja että ne tulee pitää kurissa. Toiset perheet taas 
tarjoavat huonon kasvuympäristön: lapsista tulee yhteistyökyvyttömiä, haluttomia sopeutumaan 
yhteiskunnan sääntöihin, piittaamattomia muista ja itsestään jne. Tässä mielessä jokaisessa 
perheessä on oma kulttuurinsa, omanlaisensa tunne- ja kulttuuriympäristö joka muokkaa siinä 
kasvavia ihmisiä. Perheet ovat erilaisia ja voivat vaikuttaa ihmisten kehitykseen terveellisellä tai 
epäterveellisellä tavalla, ja sama pätee myös kulttuureihin. 

Ei ole epäilystäkään että muslimikulttuuri tarjoaa yleisesti ottaen epäterveen kasvuympäristön. Sille 
ominainen vihan ihailu, naisellisten piirteiden (joita psykologiassa kutsutaan ”feminaksi”) 
tukahduttaminen, epävarma suhde kunniaan, uhrimentaliteetti ja kyvyttömyys nähdä yhteys oman 
käytöksen ja omien ongelmien välillä on kaikki omiaan luomaan epäkypsiä, aggressiivisia ja matalalla 
itsetunnolla varustettuja yksilöitä. 

Pidetäänkö näkemyksiäsi poliittisina eikä ammattipsykologin esittäminä kiihkottomina 
havaintoina? 
 
Minua ja kirjaani on toki kritisoitu. Kuten voitte itsekin kuulla, sanon asiat suoraan. Mutta 
kriitikoillani joko ei ole kokemusta työskentelystä muslimien kanssa tai sitten he ovat itse muslimeja. 
Kun luennoin opettajille ja sosiaalityöntekijöille kouluissa joissa on paljon muslimeja, he ovat aina 
samaa mieltä kanssani. Noissa tilaisuuksissa keskustelu ei koske sitä, olenko väärässä vai oikeassa, 
sillä he kaikki ovat tehneet täsmälleen samanlaisia havaintoja kuin minä. Luentojen päätteeksi 
siirrymme heti pohtimaan ratkaisuja. Kirjani arvosteltiin hiljattain tanskalaisten ammattipsykologien 
lehdessä PsykologNyt. Arvostelu oli hyvin myönteinen ja kirjaa kuvailtiin ”provosoivaksi 
herätyshuudoksi, vakuuttavaksi ja konkreettisiin esimerkkeihin perustuvaksi”. Myös monet 
sanomalehdet kirjoittivat siitä myönteisesti ja jopa kuuluisin muslimipoliitikkomme, Naser Khader, 
joka on itsekin kirjoittanut kirjan muslimikulttuurista, antoi siitä myötämielisen lausunnon. Khaderin 
mukaan ”Nicolai Sennelsin ammattikokemus on poikkeuksellinen ja hänen selkeät esimerkkinsä 
tekevät tästä kirjasta pakollista luettavaa jokaiselle opettajalle ja sosiaalityöntekijälle”. Ihmiset joilla 
on kokemusta muslimeista pitävät minua kokeneena ammattipsykologina. 
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Mikseivät media ja akateemiset piirit reagoi millään tavoin? Johtuisiko tämä siitä että ne 
toimittajat ja yliopistoväki, joilla on niin sanoakseni oma lehmä ojassa myönnytyspolitiikassa, 
olisivat vaarassa joutua luopumaan urastaan? Paluu assimilaatiopolitiikkaan merkitsisi monille 
monikultturismista uran tehneille ihmisille mediassa ja yliopistoissa henkilökohtaista katastrofia. 
 
Tärkein opinkappale akateemisissa piireissä on se että syyn ja seurauksen laki ei päde muslimien 
kohdalla. Tarkoitan syyllä ja seurauksella yksinkertaisesti sitä että ihmiset luovat itse oman 
elämänsä. Yliopistomaailmassa opetetaan että köyhien ja yhteiskunnalle vahingollisten ihmisten 
kohtalo on meidän muiden käsissämme. Kuitenkin on selvää että muslimit ovat itse vastuussa 
ongelmistaan kieltäytymällä integroitumasta, oppimasta tanskaa, tarjoamasta lapsilleen koulutusta, 
työskentelemästä, avautumasta läntiselle kulttuurille jne. Naisellisten piirteiden tukahduttaminen on 
erityisen vahingollista sekä heidän naisilleen, miehilleen ja lapsilleen että mahdollisuudelle rakentaa 
vapaita, demokraattisia ja humaaneja yhteiskuntia. Yliopistoväen mielestä syyn ja seurauksen laki 
pätee ainoastaan rikkaiden ihmisten kohdalla: kun he ovat epätoivoisia tai epäonnistuneita, se on 
heidän omaa syytään ja heille ihan oikein… Naurettavaa. Jos emme halua näyttää ihmisille, missä 
määrin he ovat itse vastuussa ongelmistaan, kuinka voimme opettaa heitä ratkaisemaan nuo 
ongelmat? 

Iso-Britannia ja Ruotsi tuntuvat kilpailevan siitä, kumpi on Euroopan mestari lakaisemaan 
ongelmat maton alle. Tanskaa taas pidetään joskus eräänlaisena vapaamman keskustelun 
edelläkävijänä. Mutta tämä käsitys Tanskasta ei ehkä ole täysin oikea – osa tanskalaista 
mielipideilmastoa ovat kuitenkin edelleen Tøger Seidenfaden ja DR. Onko Tanskan politiikassa siis 
muuttunut viime vuosina niin paljon kuin puheista voisi päätellä? 
 
Tanska on maailmankuulu avoimesta islamia ja muslimimaahanmuuttoa koskevasta keskustelusta. Ja 
tämä huomio on epäilemättä ansaittu. Sanomalehdissä julkaistaan jatkuvasti kirjeitä joissa 
kritisoidaan islamia ja muslimien epäonnistunutta integraatiota. Tanskalaiseen kulttuuriin 
yksinkertaisesti kuuluu, että ihmisiä jotka suuttuvat arvostelusta ja menettävät malttinsa pilkataan 
julkisesti. Meillä on toki myös ihmisiä jotka eivät tajua islamin ja etnisten jännitteiden vaaraa. Ei ole 
epäilystäkään että äärivasemmistolaiset lehdet kuten Tøger Seidenfadenin Politiken menettäisivät 
lukijoita – ja siten myös rahaa – jos ne ottaisivat realistisemman asenteen näihin ongelmiin. Mutta 
ne menettävät lukijoita joka tapauksessa ja ainoat äärivasemmistolaiset puolueet, Enhdeslisten ja De 
Radikale Venstre, ovat nekin hiljalleen valumassa eduskunnan viemäristä alas. Normaali kadunmies 
ja -nainen näkee selvästi mitä maallemme on tapahtumassa. Hän tapaa aggressiivisia muslimeja 
diskoissa, lastensa kouluissa, metrossa jne. On tärkeää että ihmiset puhuvat näistä asioista. Jokainen 
joka mainitsee muslimimaahanmuuttoa koskevista huolistaan vaikkapa työpaikalla auttaa monia 
työtovereitaan ajattelemaan asiaa ja puhumaan siitä avoimemmin töissä, perheaterioilla jne. 

Jos saisit päättää, mikä olisi tärkein muutos jonka tekisit tavassa käsitellä 
muslimimaahanmuuttajia? 

Ihmisten kutsuminen täysin erilaisesta kulttuurista asumaan meidän maissamme on suurin 
sosiologinen koe ihmiskunnan historiassa ja on selvää että se päättyy huonosti. Syvällekäyvät 
muutokset kokonaisen maanosan demografiassa ovat äärimmäisen vaarallisia. Maahanmuuttajat 
joilla ei ole halua assimiloitua – siis omaksua kulttuurimme ja tulla länsimaalaisiksi – eivät kuulu 
tänne. Meidän pitäisi löytää planeetaltamme jokin paikka jossa sellaiset ihmiset voisivat elää ilman 
painetta sopeutua ja jossa heidän yhteiskunnalle haitallinen käytöksensä, uskonnollinen 
fanatisminsa ja taloudellinen taakkansa ei vahingoittaisi heidän ympäristöään. 
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Maahanmuuttokriittisillä keskustelupalstoilla myönnytyspolitiikkaa pidetään onnistuneen 
integraation täydellisenä vastakohtana. Etenkin muslimivoittoisilla alueilla asuneet tanskalaiset ja 
ruotsalaiset sanovat että myönnytykset saavat muslimit vain vaatimaan lisää. Onko 
myönnytyksillä vaikutusta rikollisuuteen? Ovatko kaikki myönnytykset pahasta vai näetkö niissä 
joitakin valoisia puolia? 
 
Myönnytykset vahvistavat epäilemättä muslimien tunnetta että he ovat voimakkaita ja oikeassa. Se 
saa myös meidät näyttämään heikoilta heidän silmissään. Heidän uhrimentaliteettinsa kasvaa joka 
kerta kun joku myönnytyspolitiikan harjoittaja avaa suunsa. Myönnytykset nimittäin kuuluvat 
läntiseen perinteeseen. Me odotamme että tekemällä kompromisseja ja olemalla ystävällisiä 
saamme toiset tuntemaan kiitollisuutta ja tekemään parhaansa ratkaistakseen ongelmansa. Muslimit 
ajattelevat toisin – heidän kulttuurissaan koira joka haukkuu kovimmin pääsee päälliköksi. 

Me olemme tottuneet ajattelemaan että vain pienet koirat haukkuvat – isojen koirien ei tarvitse 
haukkua, koska ne voivat tehdä mitä haluavat. Kun ne haukkuvat, ajattelemme että ne ovat 
epäkypsiä ja tarvitsevat vain lisää kasvatusta. Tekemällä myönnytyksiä ja kompromisseja omien 
arvojemme suhteen saamme muslimit pitämään meitä heikkoina ja haavottuvaisina, ja he tuntevat 
yhä vähemmän tarvetta sopeutua kulttuuriimme. Myönnytyspolitiikka on kuolettava seuraus 
kyvyttömyydestä ymmärtää tätä oleellista eroa läntisen ja islamilaisen kulttuurin välillä. 

Pahinta mitä myönnytyspoliitikot ja poliittinen korrektius ovat saaneet aikaan on se että monet 
ihmiset pelkäävät sanoa mielipiteensä. Ihmiset pelkäävät vaikuttavansa rasistilta tai saavansa 
huonon maineen. Minun neuvoni heille on: älkää välittäkö! Jos näkisitte neljän pojan raahaavan 
tyttöä hiuksista – ettekö yrittäisi estää heitä? Jos olette vakavasti huolissanne islamista ja 
muslimimaahanmuutosta – eikö teidän vastuunne ole puhua siitä? 
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Tämä kirjoitus on lainattu kokonaan 20.1.2016 ilmestyneestä Savonmaa-lehdestä. Edellä on 
kuvalainaus lehdestä.  

 

Eero Timgren tuntee islamin 

 

”Olemme hieman naiiveja turvapaikan hakijoiden kanssa” 

Savonlinnalainen lääkäri Eero Timgren tuntee islamin uskoa tunnustavien ajattelutavan. Hän on 
hoitanut kahdeksan vuoden aikana noin 40 000 muslimia ja asunut useassa eri otteessa Saudi-
Arabiassa, Arabiemiirikuntien liitossa ja Kuwaitissa. 

Hän on seurannut hieman hämmentyneenä turvapaikanhakijoiden Suomeen tullutta vyöryä ja ennen 
kaikkea sitä, keitä nuo turvapaikan hakijat ovat. Me suomalaiset olemme Timgrenin mukaan jopa 
hieman naiiveja turvapaikan hakijoiden motiiveista hakea turvapaikkaa Suomesta. 

- Monelta taholta saamani tiedon mukaan Suomeen tulleista nuorista miehistä monet ovat sotilas- 
tai poliisikoulutuksen saaneita. Se on minusta vähän huolestuttavaa., Timgren sanoo 

Viime aikoina on paljon julkisuutta saanut tapaukset, joissa turvapaikan hakijoiden on väitetty 
ahdistelleen ja ”kosketelleen” suomalaisia naisia. Tätä on selitetty muun muassa sillä, että erilaisista 
kulttuureista tulevat nuoret miehet eivät tiedä tapojamme ja sitä, että esimerkiksi naisen 
katsekontakti mieheen ei tarkoita sitä, että hän on miehille ”vapaata riistaa”. Eero Timgren ei 
alkuunkaan usko tähän tietämättömyyteen. Islamilaisissa maissa kontaktit, jopa keskustelut, 
perheen ulkopuolisiin musliminaisiin ovat kiellettyjä ilman ”esiliinaa”. 

- Kyllä nämä nuoret miehet tietävät, ettei tuollainen ahdistelu Suomessakaan ole sallittua, mutta osa 
heistä ei tästä välitä, koska suomalaiset eivät yleensä ole muslimeja, hän sanoo. Islamilaiset avioliitot 
ovat sukujen välisiä sopimuksia, joihin sisältyy myös morsiamen hinnan määrittely. Muslimilla saa 
olla korkeintaan neljä vaimoa samanaikaisesti. 

Vuosien työskentely arabimaissa on tutustuttanut Eero Timgrenin hyvin esimerkiksi suhteeseen 
työhön, johtamiseen ja kaupankäyntiin. Monet heistä ovat eteviä diplomaatteja ja liikemiehiä ja 
saavat muut tekemään helposti työt puolestaan. Fyysinen tai muu kärsivällisyyttä vaativan työn 
tekeminen saattaa olla heille vaikeaa. 

Myöskään niin sanotulle vääräuskoiselle valehteleminen ei ole väärin, jos se palvelee islamin etua. 
islamilaisessa maassa riitatapauksen sattuessa vääräuskoisen kanssa muslimi on yleensä ”oikeassa”, 
vaikkapa liikenneonnettomuuden selvittelyssä. 

- Perheet ja suvut keräävät varoja  vanhimman tai lahjakkaimman pojan lähettämiseksi 
opiskelemaan tai vaikkapa etsimään turvapaikkaa paremman elämän toivossa. Pojalle syntyy samalla 
velvollisuus huolehtia lähettäjästään eli häneltä odotetaan, että muu perhe ja suku voi seurata häntä 
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esimerkiksi Suomeen. Suomalainen kuvittelee, että työ ja opiskelu ovat ensisijaisen tärkeitä 
maahantulijalle, kun taas muslimin agendalla ovat kärjessä hyvä elämä sekä perheen ja suvun etu, 
Eero Timgren korostaa. 

Hän myös muistuttaa, että muslimille islam on samanaikaisesti uskonto, yhteiskuntajärjestelmä ja 
laki. Shariaksi kutsuttu laki, joka perustuu Koraaniin, poikkeaa täysin meidän länsimaalaisten tavasta 
ajatella, miksi lait ylipäänsä ovat olemassa. Länsimaissa lain tehtävänä on suojella ihmistä, sharia 
säätelee muslimin kaikkia elämänalueita ja suojelee muslimijohtajaa eli kalifia, jonka tehtävänä on 
islamin levittämiseksi käydä pyhää sotaa eli jihadia ei-muslimin alistamiseksi islamille. 

Sharian mukaan yksijumalaisten uskontojen tunnustajille eli kristityille ja juutalaisille, voidaan antaa 
itsehallinto, jos he 1. tunnustavat muslimien ylivallan, 2. maksavat veroa muslimeille ja 3. eivät tee 
käännytystyötä. Muina vaihtoehtoina ovat kuolemantuomio tai kääntyminen muslimiksi. Muslimi voi 
saada kuolemanrangaistuksen islamista luopumisesta, toisen muslimin murhasta ja 
homoseksuaalisuudesta.  

Islamilainen yhteiskuntajärjestelmä on siis hyvin kaukana länsimaisesta demokratiasta, tasa-arvosta 
ja oikeusvaltiosta. Demokratian vieminen islamilaisiin maihin niin sanotun arabikevään avulla on 
Eero Timgrenin mukaan osoittautunut hyväntahtoisten hölmöjen aiheuttamaksi tragediaksi. 

- Siinä me suomalaisetkin joudumme kantamaan seurauksia oman arvomaailmamme ja 
sitoumustemme vuoksi. Mitä riskejä esimerkiksi massiivisesta maahanmuutosta meille aiheutuu, 
pystymmekö hallitsemaan nuo riskit ja ovatko omat arvomme riittävän lujia, että pystymme 
sopeuttamaan tänne tulleet suomalaiseen yhteiskuntaan, Timgren pohtii vakavana ja toivoo, että 
ihmiset tiedostaisivat entistä paremmin sen, että aivan erilaisesta kulttuurista tulevien ihmisten 
sopeutuminen osaksi suomalaista elämänmuotoa on pitkäaikainen ja vaativa työ, jossa pää on 
pidettävä kylmänä. 
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Islam koraanin valossa 
 

 
VIIME vuosien mullistukset islamin hallitsemissa maissa, entisten diktaattorien kaatuminen, sisäiset 
taistelut suojattomiksi jääneissä maissa, runsaasti yleistyneet terrori-iskut maailmassa, joita 
sanotaan tehtävän islamin nimissä, ovat herättäneet tuskallista kyselyä, onko tuo kaikki islamin 
hengen mukaista, vai ovatko nimettömät seikkailijat käyttäneet tilaisuutta hyväkseen toimiakseen 
täysin omien mielihalujensa mukaan? 
 
Sivistyneessä maailmassa poistetuiksi kuvitellut raakuudet - pienten lasten käyttäminen seksiorjina 
aina kuolemaan saakka, ihmisten raakalaismainen kiduttaminen jäsenten katkomisineen elävistä 
ihmisistä, ristiin naulitsemiset, pään katkominen, elävänä hautaamiset, tyttölasten 
ympärileikkaukset, orjakaupat, joissa nuoria tyttöjä myydään riimuihin kytkettyinä kuin 
nautaeläimet, joita suoritetaan jopa filmaten tapahtumat, ja joita tapahtuu islamin hallitsemissa 
maissa - ovat hämmentäneet jopa suurvaltojen johtajia siinä määrin, että he julkisesti toteavat, että 
nuo ovat vain radikaalin islamin suorittamia, ja ettei niillä ole mitään tekemistä todellisen, maltillisen 
islamin kanssa, jota suurin osa muslimi-väestöstä maailmassa edustaa vain haluten elää rauhassa ja 
kasvattaen lapsiaan turvallisessa ilmapiirissä. Toisten mielestä radikaalia islamia ei ole olemassakaan, 
he ovat vain rikollisia. 
 
Kuitenkin nuo samaiset ihmiset, jotka noita raakuuksia tekevät, väittävät toimivansa Koraanin 
ohjeitten mukaan, jotka antavat heille oikeuden raiskata alle 10-vuotiaita tyttölapsia. Turkin 
presidentti Erdogan totesi tähän: ”Islam on Islam”. 
 
Voidaksemme nähdä, mitä Koraani todella opettaa, ja mitä se sallii ja mitä kieltää, olen haravoinut 
läpi Koraanin saadakseni kokonaiskuvan sen opetuksista. Käytettävissäni on Goodwordin painama 
Quran, jonka on kääntänyt arabiasta englanniksi Maulana Wahiduddin Khan ja toimittanut Farida 
Khanam, ja sen lisäksi internetissä julkaistut Koraanin ja Hadithin käännökset, sekä muita julkaisuja ja 
artikkeleita. 
 
Tarkoitukseni ei ole suomentaa Koraania, se on jo suomennettu, ja saatavana paperikopiona 
kirjakaupoista sekä luettavissa esim. internetissä linkissä Islam-opas. 
 
1. MUHAMMED 
 
Tarkoitukseni ei ole käydä läpi islamin profeetan Muhammadin elämäkertaa, siitä on saatavilla 
suomenkielisiä kirjoituksia, esim. artikkeli israelupdate  ”Israel Valinkauhassa”. Islamin syntyä ja sen 
alkuvaiheita käsitellään artikkelissa israelupdate  ”Arabian juutalaiset”. 
 
ISLAMIN profeetan Muhammedin todellista nimeä ei tiedetä, mutta hänestä käytetään nimeä 
Abdulgasim Muhammed ibn Abdullah ibn Abd al- Muttalib ibn Hashim. Hän syntyi v. 570 Mekkassa 
kunnioitettuun Quraish-heimoon, jonka velvollisuutena oli valvoa Mekkan pyhättöä, jonne oli koottu 
yli 360 jumalanpatsasta tai kulttiesinettä, jotta jokainen ohikulkeva kauppamatkustaja löytäisi oman 
jumalansa, tai jos ei, se lisättiin kokoelmaan. 
 
Muhammedin isä Abd Allah kuoli ennen pojan syntymää, hänen äitinsä 6 vuotta myöhemmin. 
Orpo poikanen Muhammed joutui isoisänsä hoitoon, joka kärsimiensä taloudellisten menetysten 



12 
 

vuoksi siirsi hänet pojan sedän hoitoon. Tämä puolestaan lähetti pojan erään beduiiniheimon 
mukaan, jossa hän sai käytännöllisen yhteyden beduiinien karuun elämään ja taisteluun 
selviytymisestään tiettömissä erämaissa, mutta myös todellisina arabeina itseään pitävien ylpeitten 
beduiinien mystiikkaan, kirjoittamattomiin lakeihin ja uskonnollisiin rituaaleihin, joihin kuuluivat 
myös usko demoneihin (Jinn) ja yliluonnollisiin ilmiöihin.  
 
Beduiini perheessä vallitsee täysin patriarkaalinen järjestelmä ja miesten ehdoton ylivalta naisten yli. 
Miehiä tarvittiin heimon puolustajiksi ja ryöstöretkille, mihin naisia ei huolittu mukaan. 
Vastasyntyneitä tyttölapsia haudattiin joskus elävinä erämaan hiekkaan, koska heitä pidettiin 
rasitteina heimolle. Muhammad viittaa tähän Koraanin eräässä suurassa. Vaimot saatiin omasta 
heimosta, ryöstöretkillä tai ne ostettiin naapuriheimolta. 
 
Vieraanvaraisuus oli beduiinille ehdoton. Vieras on perheen suojeluksessa niin kauan, kuin hän on 
sen teltassa, mutta hänet voitiin ryöstää ja tappaa poistuttuaan heimon alueelta. 
 
Kaikki tämä vaikutti lähtemättömästi tunteellisen ja ilmeisen lahjakkaan Muhammadin elämään, 
mikä ilmeni hänen myöhemmässä toiminnassaan profeettana, jollaisena häntä kunnioitettiin ja 
edelleen kunnioitetaan. Muhammed tarkoittaa suuresti kunnioitettu. 
 
On hyvä tiedostaa Muhammedin elämän alkuvaiheet voidakseen paremmin arvioida hänen 
toimintaansa profeettana. Muhammed sai joskus tuskallisia päänsärkykohtauksia, joita hän piti 
demonin hyökkäyksinä. Muhammedilla oli tapana vetäytyä Hiran luolaan Mekkan ulkopuolella 
medítoimaan viettäen joskus siellä yönsäkin. Poikasena hän vaelteli Mekkan kauppakujilla 
kuunnellen matkailijoiden tarinoita, ja käyden sekä juutalaisten että kristittyjen kokouksissa. 
Erityisesti häntä kiinnostivat juutalaisten pyhät kirjakääröt tuntien kateutta, ettei arabeilla ollut 
vastaavia. 
 
Muhammedin koulutus jäi puutteelliseksi, hän tuskin osasi kirjoittaa, mutta erään muistitiedon 
mukaan hän luki mutta hitaasti. Muhammedin elämä helpottui päästyään rikkaan lesken Khadijan 
palvelukseen, saaden osallistua kauppakaravaaneihin Mesopotamian alueille. Khadija antoi 
vähitellen hänelle yhä enemmän vastuuta nähdessään hänen luotettavuutensa ja lopulta ehdotti 
avioliittoa. Khadija oli Muhammedin läheisin neuvonantaja ja tukija epäilysten ja hyökkäysten 
aikana. 
 
2. KORAANI 
 
MUHAMMED oli 40-vuoden ikäinen, kun hän meditoidessaan Hiran luolassa näki enkeliolennon. 
jota hän myöhemmin kutsui enkeli Gabrieliksi. Tämä olento näytti Muhammedille kirjakäärön 
antaen käskyn: ”Lue”. Muhammad oli neuvoton pyrkien selittämään, ettei hän osaa lukea, mutta 
olento toisti käskyn entistä tiukemmin: ”Lue Allahin nimessä, joka loi ihmisen savesta. Allah on 
armollinen, hän opetti kynällä ihmiselle, mitä hän ei tiennyt”. Tarina ei kerro lähemmin, mitä sen 
jälkeen tapahtui, mutta ilmeisesti enkeli antoi hänelle ohjeita, mitä hänen tulee tehdä ja toimia, 
ilmestyen hänelle myöhemminkin. Päästyään kotiinsa Muhammed kertoi kaiken vaimolleen sanoen 
epäilevänsä, että ehkä se oli demonihenki, mutta Khadija vakuutti hänelle, ettei niin puhdas ja 
oikeamielinen henkilö kuin mitä Muhammed oli, voi olla demonin vallassa. 
Muhammed alkoi puhua kansalle saamansa ohjeen mukaan kertoen, että on vain yksi jumala, Allah, 
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ja että kaikki muut Kaaban pyhätössa olevat jumalankuvat ovat epäjumalia. Quraish heimo ei ollut 
ollenkaan mielissään Muhammedin opetuksesta peläten sen karkottavan matkailijoita, jotka 
varoillaan tukivat yhteisön toimeentuloa. Lopulta Muhammed joutui pakenemaan Yatribiin, jonne 
hän perusti uuden kotinsa. Vähitellen hänen tukijoittensa määrä kasvoi ja heidän kanssaan hän teki 
ryöstöretkiä sekä karavaaneja vastaan että alueen juutalais-yhteisöihin, joita hän myöhemmin tuhosi 
surmaten miehet ja jakaen naiset ja lapset läheisille tukijoilleen. Hän muutti Yathribin nimen 
muotoon Medina al-Nabi, profeetan kaupunki. Muhammedin valta ja hänen saamansa luottamus 
kasvoi siten, että hän lopulta saattoi palata voittajana Mekkaan, jossa hän tuhosi kaikki Kaaban 
pyhättöön kootut epäjumalainkuvat perustaen oman islamin uskontonsa, jonka ainoana 
auktoriteettina ja profeettana hän toimi. Muhammed kuoli äkilliseen sairauskohtaukseen 
08.06.632 suosikkivaimonsa Aishan syliin, jonka hän oli nainut tämän ollessa 9-vuotias. 

Muhammedilla oli arvioiden mukaan 22 vaimoa, heistä 9 -11 virallista, loput jalkavaímoja. 
Muhammedin vielä eläessä islam aloitti voittokulkunsa vallaten ensin Arabian niemimaan ja jatkaen 
hänen seuraajiensa johdolla voittoisaa marssiaan voittaen Bysantin keisarikunnan ja jatkaen sieltä 
Egyptiin kolkutellen jo Euroopan portteja Espanjassa, Ranskassa ja Itävallassa. 
Muhammed ei määrännyt seuraajaansa, minkä johdosta hänen perustamansa islamin yhteisö hajosi 
sunni- ja shia-muslimeihin. Nämä suunnat ovat ajoittain taistelleet verisesti keskenään, mutta ovat 
yhteisen vaaran uhatessa pystyneet yhdistämään voimansa. Tämä kahtiajakoisuus jatkuu edelleen, 
shia-muslimien suurin vaikutus on Iranissa, sunni-muslimien Saudi Arabiassa ja Egyptissä, jonka Al-
Azhar yliopisto on kouluttanut useita oppineita.. 
 

4. KORAANIN SISÄLTÖ 
 
Koraanin sisältöä tarkastellessa kiintyy huomio muutamiin seikkoihin. Profetiat annettiin 
Muhammedille toteamuksella, että ne tulevat suoraan Allahilta. Siksi niitä ei tule eikä voida 
muuttaa. Ihmisen on alistuttava islamiin kokonaan ilman verukkeita. Saudikuningas Saud totesi; 
”Islamissa ei ole kysymyksiä, vain vastauksia”. Profetiat koskevat sekä muita henkilöitä ja 
kansanryhmiä että myös profeettaa. Allah käyttää itsestään monikkomuotoa: ”Me”. Se voisi 
teologien mukaan johtua ns. majesteettisesta ilmaisumuodosta. ”Me olemme päättäneet”, tai sitten 
siitä, että Allah teki päätökset yhdessä jonkun toisen kanssa. Koraanissa todetaan useita kertoja, 
ettei Allahilla ole poikaa eikä neuvonantajia. Muhammedin maininta Allahin kolmesta tyttärestä 
Al-Lat, Al-Uzza ja Manat poistettiin Koraanista niiden aiheuttaman vastustuksen vuoksi. 

Koraanissa ovat monet Vanhassa Testamentissa esitetyt henkilöt Adamista alkaen jatkuen: Nooa, 
Abraham, Loot, Iisak, Ismael, Job, Mooses, Daavid, Salomo jne., eri aikakaudet sulassa sovussa. 
Adam rakensi Kaaban pyhätön Mekkaan, ja Abraham korjasi sen. Myös Jeesus Kristus esiintyy 
Koraanissa, kuten myös Hänen äitinsä Maria (Mirjam). Tooran tapahtumia kerrotaan lukuisasti, 
joiden ympärille on työstetty kertomuksia, joita Torassa ei ole. Jeesus Kristus ei kuollut ristillä, vaan 
Allah otti Hänet paratiisiin. Islamin eskatologian mukaan ”Hän tulee islamin mahdin mukana 
Damaskoksen suuren moskeijan valkoiseen torniin. Hän valloittaa Jerusalemin ja tappaa 
antikristuksen”. 
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Koraanin luvuissa ja säkeissä viitataan hyvin usein Allahiin, hänen mahtiinsa, voimaansa, 
armahtavaisuuteensa, kaikki tietäväisyyteensä; kaiken näkevään ja kuulevaan. Koraani oli tarkoitettu 
esitettäväksi laulaen tai lausuen (resitoiden), jolloin arabikielen poljento ja rytmi tulevat esiin 
kaikessa kauneudessaan. Tätä ei voida siirtää toiselle kielelle, mutta Koraanista on tehty lukuisia 
käännöksiä, myös suomeksi. Islamin ympärille on kehittynyt runsas kirjallisuus ja sitä tutkitaan 
lukuisissa yliopistoissa. (Käytän selvyyden vuoksi Koraanissa mainitusta jumalasta arabiankielen 
mukaista nimitystä Allah, paitsi jos sillä tarkoitetaan Israelin Jumalaa).  

Koraanissa Allah puhuu eri ihmisryhmille, profeetalleen, uskoville, uskottomille, syntisille, 
juutalaisille, kristityille jne. mutta myös suoraan vain profeettaa koskien. Uskovilla tarkoitetaan 
muslimeja, Kirjan Kansalla juutalaisia. Koraania opetetaan lapsille kouluissa yhteislausunnolla. Heitä 
painotetaan opettelemaan ulkoa mieluiten koko Koraani, tai niin paljon kuin suinkin siitä. Islamin 
rukouskokouksissa resitoidaan Koraanin suuraa, sen säkeitä, joko ulkomuistista tai kirjasta lukien. 

6. ESIMERKKEJÄ KORAANISTA 

Koraanin esipuheessa todetaan, että Koraani on kirja, joka tuo ”hyviä uutisia” ihmiskunnalle 
jumalallisen varoituksen kanssa. Se painottaa ihmisen totuuden löytämisen tärkeyttä sekä 
hengellisellä että älyllisellä tasolla. 

”Kuten kaikissa kirjoissa myös Koraanilla on tavoitteensa, ja Koraanin tarkoitus on saada ihminen 
havaitsemaan Jumalan luomissuunnitelma. Koraani on Allahin kirja, joka on ollut läsnä 
kokonaisuudessaan kaikkina aikoina”, kuten esittelyssä todetaan. ”Vaikka Koraani annettiin 
arabiankíelellä, se on luonnonkieli, jolla Allah puhui suoraan ihmiskunnalle luomisen yhteydessä. 
Tämä ihmisyyden rukous on aina ollut läsnä ihmisolennon alitajunnassa, minkä johdosta Koraani on 
yleismaailmallisesti ymmärrettävä – toisille tajunnan, toisille alitajunnan tasolla”.  

”Tämä säe haluaa ilmoittaa, ettei kukaan voi kieltää ilmoitustamme, paitsi väärintekijät”. (29:6) 
 

7. SURA 1 
Al-FATIHAH, AVAUS 
 

Avaussanoissa suura 1 todetaan: ”Allahin, kaikkein suosiollisimman ja armahtavaisimman nimessä”. 
Allah on ansainnut kaiken ylistyksen, universumin herra, suosiollinen ja armahtava; tuomiopäivän 
herra. Sinua yksin me palvomme ja sinulta yksin etsimme apua. Ohjaa meitä suoralle polulle; niiden 
polulle, joita sinä olet siunannut, ei niiden, joita olet kironnut vihassasi, eikä niiden, jotka ovat 
menneet harhaan. 
 

8. SURA 2 
Al-BAKARAH, HEIFER 
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Suurassa 2 todetaan, että Koraani on ilman epäilyksiä ”Se Kirja”, joka ohjaa niitä, jotka ovat 
kuuliaisia Allahille; jotka uskovat näkymättömään; jotka ovat uskollisia rukouksissaan ja jotka elävät 
siitä, mitä Allah on heille antanut; jotka uskovat heille lähetettyyn ja myös ennen heitä lähetettyyn 
ilmoitukseen; jotka varmasti uskovat tulevaan elämään – he ovat todellisia Allahin seuraajia, ja he 
ovat niitä, jotka tulevat onnistumaan. (2:2-5) 

Seuraavaksi varoitetaan niistä, jotka kieltävät totuuden, jotka eivät välitä varoituksista uskoakseen. 
Allah on sulkenut heidän sydämensä ja heidän korvansa ja heidän silmiensä edessä on verho. Heitä 
odottaa ankara rangaistus. 

Edelleen varoitetaan niistä, jotka sanovat uskovansa Allahiin ja viimeiseen päivään, mutta eivät ole 
todellisia uskovia pyrkien pettämään Allahin ja uskovia, mutta he pettävät vain itseään, eivätkä 
huomaa sitä. Heidän sydämessään on sairaus, jota Allah on lisännyt. Heitä kohtaa tuskallinen 
rangaistus, koska he ovat valehdelleet. Kun heille sanotaan: älkää saastuttako maata, he sanovat: 
Me olemme edistämässä rauhaa. Mutta todellisuudessa he ovat saastuttajia, vaikka eivät itse 
huomaa sitä. Kun heille sanotaan: Uskokaa, kuten toiset ihmiset ovat uskoneet, he sanovat: Onko 
meidän uskottava kuten mielettömät uskovat? He ovat todella mielenvikaisia, vaikka eivät itse sitä 
huomaa. Kun he ovat uskovien parissa, he sanovat: Me uskomme. Mutta kun he ovat pahojen 
johtajiensa kanssa, he sanovat: Me vain ilveilimme. Allah vetää heidät tilille petoksestaan ja antaa 
heidän jatkaa toistaiseksi harhailemistaan tietämättömyydessään. Sellaisia ovat ne, jotka luulivat 
harhaohjausta ohjaukseksi, mutta se ei auta heitä, eivätkä he löydä oikeaa ohjausta. (2:8 -16) 

Allah antoi Muhammadille viestin koskien uskovia, juutalaisia, kristittyjä ja sabatealaisia: Uskonsa 
pettäneitä kutsutaan apinoiksi ja halveksituiksi. Muslimeja kutsutaan voittajiksi, kaikkia muita 
uskontoja tunnustavia häviäjiksi. 

Uskovat, juutalaiset, kristityt ja sabatealaiset – kaikki ne, jotka uskovat Jumalaan ja viimeiseen 
päivään, ja tekevät hyviä tekoja, tulevat saamaan palkkionsa Allahilta, eivätkä he pelkää eivätkä 
murehdi.  

Israelin lapset, Me teimme liiton kanssanne ja nostimme vuoren korkeaksi teidän yllenne sanoen: 
”Pitäkää kiinni siitä, mitä annoimme teille ja pitäkää sen sisältö mielessänne, että teitä varjeltaisiin 
pahaa vastaan”. Mutta tämän jälkeen te käännyitte pois, ja ilman Allahin suosiota ja armoa te 
varmasti olisitte joutuneet häviäjien joukkoon. Olette tietoisia heistä, jotka rikkovat sapattikäskyä 
vastaan, minkä johdosta me sanoimme heille: ”Olkaa apinoitten kaltaisia, halveksittuja”. Me 
teimme heidän kohtalonsa esimerkiksi sukupolvelleen ja niille, jotka seurasivat heitä, sekä 
opetukseksi niille, jotka pelkäävät Allahia. (2:62 -66) 

Israelin, Kirjan Kansan, uskottomuudesta Allah antoi Muhammedille sanoman. Huomio kiinnittyy 
kristittyihin ja Jeesus Kristukseen, Marian Poikaan. Tässä vakuutetaan, että Allah lähetti Kirjan, 
Koraanin, myös juutalaisia ja kristittyjä varten. 

Me annoimme Moosekselle Kirjan, ja lähetimme muita sanansaattajia hänen jälkeensä. Me 
annoimme Jeesukselle, Maryn pojalle, selkeitä viestejä ja vahvistimme Häntä Pyhällä Hengellä. 
Mutta milloin tahansa viestinviejät tulivatkaan luoksenne mukanaan sellaista, jota ette halunneet, te 
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tulitte hyökkääviksi, kutsuen toisia valehtelijoiksi ja surmaten toisia. He sanoivat. ”Sydämemme ovat 
läpitunkemattomasti peitetyt” (miltä tahansa sanomaltanne), mutta Allah on hylännyt heidät 
heidän torjuntansa vuoksi. (2:87 -88) 

Mutta nyt kun Kirja on tullut heille Allahilta toteuttaen sen, mitä (ennustukset viimeisestä 
profeetasta heidän kirjoissaan) on heidän mukanaan, he kieltävät sen - kun sen sijaan he aiemmin 
rukoilivat voittoa uskottomista – kun heidän luokseen tuli se, minkä he totesivat todeksi, he 
hylkäsivät sen. Allah hylkää ne, jotka kieltävät totuuden. se, minkä vuoksi he ovat myyneet sielunsa, 
on pahaa: Hyläten Allahin oman ilmestyksen, kantaen kaunaa siitä, että Hän paljastaa 
anteliaisuutensa kenelle palvelijoistaan Hän tahtoo. He ovat kasvattaneet vihaa vihan päälle. 
Nöyryytys ja rangaistus odottavat niitä, jotka kieltävät totuuden.(2:89 -90) 

Seuraavissa säkeissä hämmästellään edelleen sitä, miksi ”kirjan kansa” (juutalaiset) hylkäsivät 
Muhammedin tarjouksen liittyä hänen saamaansa ilmestykseen uskosta Allahiin. Muhammed 
puhuu ”Abrahamin uskonnosta”, jota hän pitää esikuvallisena. 

Ja me teimme Talon (kaaba, pyhättö) kokoontumispaikaksi ja pyhäköksi ihmiskunnalle sanoen: ”Tee 
paikka, missä Abraham seisoi, palvonnan paikaksi”. Me annoimme käskyn Abrahamille ja Ismaelille: 
”Puhdistakaa Taloni niille, jotka kulkevat sen ympäri, niille jotka ovat siellä palvoen, ja niitä varten, 
jotka polvistuvat ja kumartuvat maahan. Ja kun Abraham rukoili: ”Herrani, tee tästä kaupungista 
rauhan kaupunki, ja anna sen asukkaille hedelmiä, niille, jotka uskovat Allahiin ja viimeiseen 
päivään”, Allah vastasi: Minä annan heille lahjoja vähäksi aikaa, mutta sen jälkeen Minä vien heidät 
tulen rangaistukseen – pahaan kohtaloon. 2:126 -127) 

Laskiessaan Pyhäkön perustuksia Abraham ja Ismael rukoilivat Allahia, että hän saattaisi heidät 
alistumaan Allahille ja heidän jälkeläisensä samoin, että Hän opettaisi heille rukoilemisen muodot 
(riitit) ja antaisi heille armonsa. 

Herra anna heille heidän oman sanansaattajansa ilmaisemaan ilmestyksesi heille, opettaen heille 
kirjoitukset ja viisauden, ja puhdistaen heidät. Kuka muu kuin vähäjärkinen mies voisi kääntyä pois 
Abrahamin uskonnosta? Me valitsimme hänet tässä maailmassa, ja tästä lähtien hän tulee olemaan 
hurskaitten seurassa. (2: 129 -130) 
 

Sano: me uskomme Allahiin ja siihen, mitä ilmoitettiin meille, ja mitä oli ilmoitettu Moosekselle, ja 
Jeesukselle ja mitä oli annettu muille profeetoille Allahilta. Me emme tee mitään eroa heidän 
välillään. Hänelle me alistamme itsemme. Jos he uskovat, kuten sinä olet uskonut, silloin heitä on 
opastettu oikein, mutta jos he kääntyvät pois, silloin tiedät, että he ovat kääntyneet 
vihamielisyydessä sinua vastaan. Allah pystyy todella puolustamaan teitä heitä vastaan, sillä Hän on 
kaikki kuuleva ja kaikki tietävä. (2:137 -137) 

Edellinen viesti liittyy ilmeisesti aikaan, jolloin Muhammed pyrki saamaan juutalaiset ja kristityt 
hyväksymään hänen sanomansa. (On huomattava, että Koraanin luvut eivät ole aikajärjestyksessä, 
vaan siten, että tekstiltään pisin luku on ensimmäisenä ja lyhyin viimeisenä. Koraanin sisältöä 
tutkimalla tukijat ovat pystyneet arvioimaan Koraanin lukujen kirjoittamisen paikan ja ajan).  
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Mielistellessään juutalaisia Muhammed antoi käskyn rukoilla Jerusalemia kohti, mutta kun 
juutalaiset torjuivat hänet, hän muutti rukoussuunnan kohti Mekkaa. Tämä päätös ei miellyttänyt 
kaikkia. Sen vuoksi hän sai viestin, jossa todetaan, ettei ole väliä, onko suunta lähteen vai itään. 
Molemmat ovat Allahin, joka ohjaa sitä, ketä haluaa, oikeaan suuntaan. Se, jolle on kerrottu oikea 
suunta, eikä noudata sitä, on syyllinen. (2:144 -146) 

Muhammad sai Allahilta ohjeita koskien Ramadan-kuukautta, jonka aikana Koraani ilmoitettiin 
Muhammadille. Sen aikana muslimien tulisi paastota - ja jos mahdollista - matkustaa 
pyhiinvaellukselle Mekkaan, kukin varojensa ja tilanteensa mukaan. Päivän aikana tulee pidättyä 
vedestä ja ruuasta, mutta auringon laskettua saa syödä ja juoda päivän-koittoon saakka, ”kunnes 
valkoinen lanka erottuu mustasta”. (2:183 -185) 

He kyselevät taistelemisesta pyhän kuukauden aikana. Sano: Taisteleminen pyhän kuukauden aikana 
on vakava asia, mutta estää ihmisiä Allahin tieltä, kieltää Hänet, ja karkottaen ihmiset Pyhältä 
Moskeijalta, on paljon vakavampi Hänen silmissään, ja vaino on pahempi kuin kuolema. Eivät he 
lopeta taistelemasta sinua vastaan, kunnes pakottavat sinut luopumaan uskostasi, jos he voivat. Joka 
kääntyy ja luopuu uskostaan ja kuolee kieltäjänä totuudesta, hänen tekonsa mitätöidään tässä 
maailmassa ja tulevassa, ja hän tulee olemaan asukkaana tulessa, pysymään siellä aina. Mutta ne, 
jotka ovat uskoneet ja muuttaneet ja taistelleet Allahin hyväksi, voivat odottaa Allahin armoa. Hän 
on anteeksiantava ja armollinen. (2:217 – 218) 

He kyselevät profeetalta huumausaineista ja uhkapelistä. Sano: Molempiin liittyy suuri synti; vaikka 
ne voivat auttaa joitain ihmisiä, niiden aiheuttama vahinko on kuitenkin suurempi kuin hyöty. (2:219) 

Avioerosta voidaan ilmoittaa (vaimolle) kahdesti, ja sitten nainen tulee palauttaa kunniallisesti. On 
laitonta sinulle vaatia mitään siitä, mitä olet antanut vaimoillesi, elleivät kumpikin pelkää, etteivät he 
pysty noudattamaan Allahin antamia pidäkkeitä. Sellaiset tapaukset eivät ole syntiä kummallekaan 
jos nainen haluaa antaa jotain vapauttamisekseen. Nämä ovat Allahin antamia rajoja, älä riko niitä. 
Allahin asettamien rajojen rikkojat ovat väärintekijöitä. (2:229) 
 

Muhammed määräsi aluksi, että miehellä olkoon vain yksi vaimo, mutta runsaitten sotien vuoksi 
nuorten leskien määrä nousi niin suureksi, että hän katsoi – Allahin luvalla – antaa miehelle 
vapauden naida 4 naista. Rajoitus ei koskenut profeettaa. Koronkiskonta on väärin. 

Kun joku (mies) kuolee ja häneltä jää leskiä, lesket odottakoot neljä kuukautta ja 10 päivää. Kun 
nämä odotusajat ovat täyttyneet, sinua ei voida syyttää siitä, mitä he katsovat kohtuulliseksi tehdä 
itsensä kanssa. Allah näkee, mitä sinä teet. Ei ole väärin ehdottaa avioliittoa tai helliä heitä 
sydämessäsi. Allah tietää, että sinä hellit heitä sydämessäsi. Mutta älä tee mitään salaista sopimusta 
heidän kanssaan, paitsi ehkä vihjailla aikomuksistasi. (2:234 -235) 

Niiden, jotka elävät koronkiskonnalla, tulisi nousta Allahin edessä kuin niiden, jotka saatana on 
dementoinut kosketuksellaan, sillä he sanovat: ostaminen ja myynti ovat vain eräänlaista 
koronkiskontaa. Mutta Allah laillisti kaupan-käynnin, mutta teki koronkiskonnan laittomaksi. Siksi 
sen, joka kiistää Allahin hänelle antamia varoituksia, tulee palauttaa se, mitä hän on saanut aiemmin, 
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ja Allah tulee tuomitsemaan hänet. Ne jotka palaavat entiseen käytäntöön, ovat tulen asukkaita 
ikuisesti. Allah hylkää koronkiskonnan ja siunaa ne, jotka harjoittavat hyväntekeväisyyttä. Allah ei 
pidä epäkiitollisista väärintekijöistä. (2:275 -276) 
 

9. SURA 3 
Al-IMRAH, IMRAN PERHE 

Suurassa 3 Koraani kertoo Neitsyt Mariasta, josta enkelit julistivat, ja Jeesuksesta. Koraanissa 
puhutaan hyvin kunnioittavasti Mariasta ja hänen Pojastaan Jeesuksesta, vaikka se ei voikaan 
hyväksyä sitä, että Jeesusta kutsutaan Jumalan Pojaksi, koska ”Allahilla ei ole poikaa”. 

”Allahin, kaikkein laupiaimman ja armollisimman nimessä”. Oi Maria, Herrasi antaa sinulle hyvän 
sanoman Häneltä. Hänen nimensä on Messias, Jeesus, Marian poika, kunnioitettu tässä maailmassa 
ja seuraavassa, ja yksi heistä, joille on annettu läheisyys Jumalan kanssa. Ja Hän puhuu ihmisille 
kätkyessään ja vartuttuaan Hän tulee olemaan yksi oikeamielisistä. (3:45 -46) 

Allah opettaa Häntä tuntemaan Kirjan, ja viisauden ja Toran ja Gospelin. Hän tekee Hänestä 
sanansaattajan Israelin lapsille. Hän sanoo: Minä tulen luoksenne Allahin antaman merkin kanssa. 
Minä muotoilen savesta linnun ja minä puhallan siihen ja Allahin avulla siitä tulee elävä lintu. Allahin 
nimissä minä parannan sokeita ja pitaalisia ja tuon kuolleet takaisin elämään. Minä kerron teille, 
mitä syötte ja mitä varastoitte koteihinne. Totisesti tässä on merkki teille, jos olette uskovia. (3.48 -
49) 

Abraham todetaan Koraanissa uskon esi-isäksi ja esikuvaksi islamille. Abraham ei ollut juutalainen 
eikä kristitty. Hän oli rehellinen mies, yksi heistä jotka antautuivat Allahille. Ei hän ollut niitä, jotka 
seurustelevat Allahin seuralaisten kanssa. Totisesti nämä ihmiset ovat niitä, jotka ovat lähinnä 
Abrahamia, jotka seurasivat häntä ja tätä profeettaa (Muhammadia) ja jotka uskovat häneen. Allah 
on uskovien suojelija. Jotkut Kirjan ihmiset (juutalaiset) halusivat johtaa teidät harhaan, vaikka eivät 
huomaa sitä. Kirjan Kansa! Miksi te torjutte Allahin merkit oltuanne niiden todistajia? Kirjan Kansa, 
miksi te sekoitatte totuuden valheeseen ja tietoisesti peitätte totuuden? (3. 67 -71) 

Muhammadilla oli vakavia moitteita ”Kirjan kansalle”, juutalaisille. Muslimit vastaavat väitteisiin, 
että Koraani sotkee ajat ja ajankohdat todeten, että juutalaiset ja kristityt ovat väärentäneet 
alkuperäistä tekstiä ja piilottelevat totuutta. 

Teidän joukossanne on muutamia, jotka väärentävät Kirjaa puhuen tavalla, jotka saavat ihmiset 
uskomaan, että se, mitä he sanovat, ovat Kirjasta, vaikkei se niin ole. He sanovat, että se on 
Allahilta, vaikka se ei ole. Täten he valehtelevat Allahista ja he tietävät sen. Ei kukaan, jolle Allah on 
antanut Kirjoitukset, ja viisauden ja profeetan tehtävän, sanoisi kansalle: ”Palvokaa minua Allahin 
asemesta”. Hän sanoisi pikemminkin: ”Olkaa uskollisia palvelijoita Allahille”, sillä te olette 
opettaneet ja tutkineet Kirjoituksia. Eikä Hän haluaisi teidän ottavan profeettoja ja enkeleitä 
jumalaksenne; miten Hän voisi käskeä teitä olemaan epäuskoisia antauduttuanne Allahille? (3:78 -
80) 
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Muhammed varoittaa etsimästä uskontoa, joka ei ole Allahista. Toiminnan alkuvaiheilla 
Muhammedilla oli vaikeuksia saada arabit ja etenkin erämaan kansa, beduiinit, uskomaan häntä, ja 
että sanomat tulivat suoraan Allahilta 

Sano: Me uskomme Allahiin ja siihen mitä Hän on antanut Abrahamille, Ismaelille, Iisakille, 
Jaakobille ja heimoille. Me uskomme, mitä Allah on antanut Moosekselle, Jeesukselle ja 
profeetoille. Me emme tee mitään erotusta heidän välillään. Hänelle me olemme alistaneet 
itsemme. Jos joku etsii muuta uskontoa kuin islam (alistumista Allahille) se ei ole Hänelle otollinen. 
Hän tulee kuulumaan häviäjiin siitä lähtien. (3:84 -85) 

Sano, Allah puhuu totuuden, joten seuraa Abrahamin uskontoa. Hän oli rehellinen mies eikä hän 
kuulunut monijumalisiin. Ensimmäinen ihmiskunnalle rakennettu rakennus oli Mekka, se on 
siunattu paikka, ohjauksen lähde koko maailmalle. Siellä on selviä merkkejä, se on paikka, jossa 
Abraham seisoi. Jokainen joka astuu sinne sisälle, on turvattu. Pyhiinvaellusmatka Talolle 
(Mekkaan) on Allahin antama velvollisuus jokaiselle, joka voi sen tehdä. (3:94 -97) 

Oi te uskovat, jos te antaudutte joillekin noista (juutalaisista), joille Kirjoitukset annettiin, he tulevat 
saamaan teidät kieltämään totuuden, johon sinä uskoit. (3:100) 

Jos Kirjan Kansa olisi myös uskonut, se olisi ollut parempi heille. Muutamat heistä ovat uskovia, 
mutta useimmat ovat tottelemattomia. He voivat tehdä teille hyvin vähän vahinkoa. Jos he tulevat 
taistelemaan kanssanne, he näyttävät teille selkänsä, silloin kukaan ei voi auttaa heitä. Nöyryytys 
kohtaa heidät, missä heidät löydetäänkin, elleivät he tee liittoa Allahin tai ihmisen kanssa. He ovat 
saaneet päällensä Allahin vihan, ja ovat täydellisesti nöyryytettyjä, koska he ovat torjuen kieltäneet 
Allahin merkit ja surmanneet profeetat epäoikeudenmukaisesti. (3:110 -112) 

Uskovia (muslimeja) kielletään ystävystymästä islamin ulkopuolella olevien kanssa, koska he ovat 
epäluotettavia. Uskosta luopumisesta varoitetaan. Kuolema on vain portti elämään. 
Uskovat, älkää ottako ulkopuolisia läheisiksi ystäviksenne, he tekevät kaikkensa vahingoittaakseen 
teitä. He tuntevat mielihyvää nähdessään teidän kärsivän; heidän vihansa ilmenee heidän 
sanoistaan, joita he vuodattavat suustaan yllenne. Mutta mitä he piilottelevat sydämessään, on 
paljon pahempaa. Me olemme tehneet merkkimme selväksi teille, miksi ette ymmärrä? (3:118) 

Koraani on selitys kansalle, ja opaste ja varoitus niille, jotka pelkäävät Allahia. (3:138) 

Muhammed on vain sanansaattaja: sanansaattajia on ollut ennen häntä. Jos hän kuolisi, 
kääntyisittekö kannoillanne ja menisitte takaisin? Ne jotka kääntyvät kantapäillään, eivät vahingoita 
Allahia ollenkaan, Allah palkitsee kiitolliset. Yksikään sielu ei kuole ilman Allahin lupaa ja Hänen 
määräämäänsä aikaa. (3:144 -145) 

Jos teidät surmataan tai kuolette Allahin asian hyväksi, silloin varmasti anteeksiantamus ja Hänen 
armonsa ovat paremmat, mitä kukaan voisi saada. Sillä todella, jos kuolet tai sinut surmataan, sinut 
viedään Allahin luokse. (3:157) 

Älä ajattele niitä, jotka on surmattu Allahin asian hyväksi, kuolleiksi. He elävät ja saavat kaiken 
tarvitsemansa Herraltaan.(3:169) 
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10. SURA 4 
AL-NISA, NAISET  

Suura 4 alussa annetaan ohjeita perinnönjaosta, joka tulee tehdä oikeamielisesti. Orvot ja köyhät 
olivat Muhammedin erityisessä suosiossa, sillä hän itse oli orpo. 

Allahin, kaikkein laupiaimman ja armollisimman nimessä  

Älä anna niille, jotka eivät ole aikuistuneet mieleltään, omaisuuttasi, jonka Allah on antanut sinulla 
tukeaksesi: anna heille heidän osuutensa siitä, ja vaateta heidät ja anna heille hyvä neuvo. Tarkkaa 
huolella orpoja, kunnes he saavuttavat naimaiän, silloin, jos havaitset heidät mieleltään aikuisiksi, 
anna heille kuuluva osa omaisuudestasi. Älä kuluta sitä tuhlaavasti, kunnes he aikuistuvat. Jos hänen 
huoltajansa on varakas, anna hänen toimia yksin, jos hän on köyhä, anna hänen saada, mikä on 
oikeus ja kohtuus. Kun annat omaisuuttasi heille, kutsu todistajat sisään. Allah on riittävä tarkkailija. 
Miehen tulee saada osuutensa vanhempiensa ja sukulaistensa jäämistöstä, naisten tulee samoin 
saada osuutensa vanhempiensa ja sukulaistensa jäämistöstä, olkoon se vähän tai paljon. (4:5 -7) 

Koraani varoittaa edelliseen liittyen, että ”jotka käyttävät orpojen omaisuutta väärin, nielevät 
vatsaansa tulta, joka pian palaa suitsuavilla liekeillä”. Seuraavaksi annetaan ohjeita omien lasten 
osuuksista. Omia lapsiasi koskien, Allahin mielisuosion mukaan pojan osuus tulee olla 
kaksinkertainen tyttölapsen osuuteen verraten. Jos tyttölapsia on enemmän kuin kaksi, silloin 
heidän osuutensa on kaksi kolmasosaa perinnöstä. Jos heitä on vain yksi, silloin hän saa puolet. 
Kumpikin vanhempasi saavat kuudennen osan perinnöstäsi, jos sinulla on lapsia. Jos olet lapseton ja 
perijäsi ovat vanhempasi, äitisi saa kolmanneksen. Jos sinulla on veljiä ja sisaria, äitisi saa 
kuudenneksen siitä, mitä jää kun velat ja muut isäsi ja veljiesi maksut. Et tiedä, kuka lapsistasi hyötyy 
eniten, mutta tämä on Allahin määritelmä, ja Hän on kaikkitietävä ja kaikkiviisas. (4:11 -12) 

Haureudenharjoittajia, sekä naisia että miehiä, tulee rangaista Allahin ohjeen mukaan. 
Jos jotkut naisistasi harjoittavat haureutta, kutsu kaksi miestodistajaa lähipiiristäsi, ja jos heidän 
todistuksensa osoittaa heität syyllisiksi, eristä heidät taloon, kunnes kuolema vapauttaa heidät, tai 
Allah antaa toisen polun asian ratkaisemiseksi. Jos kaksi miestä harjoittavat samankaltaista 
kauheutta, rankaise heitä molempia, Jos he katuvat ja korjaavat käytöksensä, jätä heidät rauhaan. 
Allah on anteeksiantava ja armollinen. (4:15 -16) 

Avioliittoa koskevia määräyksiä annetaan, myös perintöoikeudesta vaimon omaisuuteen. 
Uskovat, on laitonta, että te olisitte vaimonne perijä, eikä teidän tule pidättää heitä väärin perustein, 
jotta voisit ottaa takaisin osan siitä, mitä olet heille antanut, elleivät he ole tehneet jotain kauheaa. 
Elä heidän kanssaan oikeudenmukaisesti ja ystävällisesti. Jos et pidä heistä, voi olla, että sinä voit 
hyljeksiä jotakin, jonka Allah on tarkoittanut yltäkylläisen hyvän lähteeksi. Jos haluat vaihtaa yhden 
vaimoistasi toiseen, älä vaadi antamaasi maksua takaisin, vaikka olisit antanut hänelle aarteen. 
Voisitko tehdä sen vaikka puhumalla pahaa hänestä ja osoittaa synnittömyyttä? (4:19 -20) 
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Allahiin uskovia kielletään naimasta isänsä vaimoja, ellei se tapahtunut ennen tätä kieltoa. Sellaista 
pidetään häpeällisenä tekona. Mies ei myöskään saa ottaa vaimokseen äitejään, tyttäriään, 
siskojaan, tätejä isän tai äidin puolelta, veljen tai sisaren tyttäriä, kasvatusäitejä tai sisarpuolia, 
vaimon äitejä, kasvatustyttäriä, eikä vaimonsa tyttäriä, paitsi ottaa vaimoksi, jos avioliittoa ei ole 
vahvistettu. jne. Naimisissa olevia naisia ei saa ottaa vaimoksi, paitsi niitä naisia, joita on saanut 
käsiinsä sotavankeina. (Lukijaa voi hämmentää, että miehellä voi olla monta äitiä, mutta tekstissä 
huomioidaan miehen oikeus ottaa jopa neljä vaimoa). (4:21 -24) 

Uskovia kielletään koskemasta uskovan omaisuuteen, paitsi yhteisestä sopimuksesta. Heitä 
kielletään surmaamasta toisiaan, sillä Allah on armollinen. Uskovat, jotka surmaavat toisia rikoksen 
tai vääryyden vuoksi, heitetään tuleen, ”mikä on helppoa Allahille”. (4:29 -30) 

Miehet ovat naisten suojelijoita, sillä Allah on tehnyt toiset toisten yläpuolelle  ja koska he käyttävät 
varojaan heidän hyväkseen. Siksi kunnioitetut naiset ovat kuuliaisia ja vartioivat puolisonsa poissa 
ollessa sitä, minkä Allah on antanut heidän tehtäväkseen vartioida. Niitä, joita epäilet 
vääräuskoisiksi, varoita heitä, sen jälkeen kieltäydy jakamasta vuodetta heidän kanssaan, ja 
lopuksi lyö heitä (kevyesti). Jos he sen jälkeen muuttuvat tottelevaisiksi, älä tee mitään muuta 
heille. Allah on suuri, mahtava. 

Jos miehen ja vaimon välille syntyy erimielisyyttä, ota välittäjä sekä omalta että vaimosi perheen 
puolelta. Jos he molemmat haluavat sovitella erimielisyydet, Allah tulee tuomaan sovinnon heidän 
välilleen. Hän on kaikkitietävä ja kaikkiviisas. (4:34 -35) 

Palvo Allahia äläkä liittoudu Allahin vertaisten kanssa. Ole hyvä vanhemmillesi, sukulaisillesi, 
orvoille, köyhille ja naapurillesi, joka on sukulaisesi sekä sille, joka ei ole sukulaisesi, ja 
kumppaneillesi ja matkalaisille ja niille, jotka oikeasti omistat. Allah ei pidä röyhkeistä, rehentelevistä 
ihmisistä. (4:36) 

Uskovat, älkää lähestykö Allahia rukouksissanne, kun olette juovuksissa, kunnes tiedätte, mitä 
puhutte, eikä epäpuhtaassa tilassa – paitsi jos olette matkalla – kunnes olette kylpeneet. Jos olette 
sairaita, tai matkalla, tai olette käyneet tarpeella, tai jos olette seurustelleet naisen kanssa - ettekä 
löydä vettä - etsikää silloin puhdasta hiekkaa ja hierokaa sillä kasvojanne ja käsiänne. Allah on 
armolinen ja anteeksi antava. (4:43) 

Ettekö ole nähneet noita, joilla oli hallussaan osa Kirjasta? He uskovat epäjumaliin ja demoneihin. 
He sanovat heistä, jotka kieltävät totuuden: He ovat oikeammin ohjattuja kuin uskovat. Nämä ovat 
niitä, jotka Allah on hylännyt; et löydä ketään, joka voisi auttaa Allahin hylkäämiä. Onko heillä osa 
Allahin kuningaskunnassa? Jos heillä olisi, he eivät antaisi toisille edes taatelikiven uurteen vertaa. 
Kadehtivatko he sen tähden, mitä Allah on antanut heille runsaudestaan? Me annoimme Abrahamin 
suvulle Kirjan ja viisauden ja annoimme heille suuren kuningaskunnan. jotkut heistä uskoivat siellä 
ja jotkut eivät. Liekehtivä tuli on sopiva paikka heille. (4:51 -55) 

Uskovat taistelevat Allahin hyväksi, mutta ne, jotka hylkäävät uskon, taistelevat saatanan hyväksi. 
Sen jälkeen taistelkaa saatanan liittolaisia vastaan. Saatanan suunnitelma on todella heikko. (4:76) 
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Seuraavassa annetaan ohjeita niille, jotka tuntevat olonsa heikoksi ja etsivät ulospääsyä 
vahingoittamalla itseään, tai jotka muuttavat Allahin asian tähden toiseen maahan. Lieneekö joku 
Eurooppaan muuttavista muslimeista saanut rohkaisua alla olevista säkeistä? 

Kun Allahin enkelit ottavat niiden sielut, jotka ovat vahingoittaneet itseään, ja kysyvät: Mikä oli 
väärin? He vastaavat. Me olimme liian heikkoja maan päällä. Enkelit vastaavat. Eikö Allahin maa 
ollut kyllin avara teille voidaksenne muuttaa toiseen paikkaan. He ovat niitä, joiden olinpaikka on 
helvetti, paha määränpää – paitsi sellaisille heikoille miesten naisten ja lasten joukossa, jotka ovat 
kykenemättömiä löytämään mitään tietä ulos. Allah voi armahtaa heidät. Allah on aina armahtava ja 
aina anteeksiantava. Kuka tahansa muuttaa Allahin asian tähden, löytää useita pakopaikkoja 
maassa ja runsasta menestystä. Ne. jotka jättävät kotinsa Allahin ja sanansaattajan tähden, mutta 
saavat surmansa, saavat korvauksen Allahilta. Allah on anteeksiantavin ja aina armahtava. (4:97 -
100)  

Koraanissa kerrotaan, miten Kirjan Kansa vaati Moosekselta, että tämä näyttäisi heille Allahin 
kasvot, mutta salamanisku taivaalta tuhosi heitä heidän pahuutensa vuoksi, Seuraavaksi he 
rakensivat vasikan ja palvoivat sitä. Mutta Jumala armahti heitä ja vahvisti Mooseksen arvovaltaa. 
Sen jälkeen Jumala teki liiton Israelin kanssa kehottaen heitä vaeltamaan nöyrästi ja varoitti 
rikkomasta sapattia. Se oli vahva liitto. Mutta he rikkoivat liiton ja hylkäsivät Jumalan antamat 
merkit. He surmasivat Jumalan profeettoja sanoen: Sydämemme ovat sinetöidyt. Mutta se oli 
Jumala, joka sinetöi heidän sydämensä koska he hylkäsivät totuuden. Muutamaa lukuun ottamatta 
heillä ei ole uskoa. He kielsivät totuuden ja panettelivat rumasti Mariaa. 

He julistivat: Olemme surmanneet Messiaan, Jeesuksen, Marian lapsen, Allahin lähettilään. He 
eivät surmanneet Häntä, eivätkä ristiinnaulinnet Häntä, vaan se näytti siltä (ikään kuin se olisi 
tapahtunut) Ja ne, jotka ovat eri mieltä, epäilevät tätä. Ei heillä ole mitään tarkkaa tietoa siitä, vaan 
seuraavat vain arvailuja. Mutta eivät he todellakaan surmanneet Häntä. Allah nosti Hänet 
luoksensa. Allah on kaikkivaltias ja viisas. (4:157 -158) 

Seuraavissa jakeissa kerrotaan, miten Allah lähetti Muhammedille ilmestyksiä, kuten Hän antoi 
Nooalle, ja profeetoille, jotka tulivat hänen jälkeensä: Abraham, Ismael, Isak, Jaakob, heimot, 
Jeesus, Job, Joona , Aaron ja sekä Salomo ja David. Ja Allah antoi heille Psalmit. Allah ilmoitti myös, 
että Hän antoi Muhammedille tietoa joistakin profeetoista, mutta ei kaikista. Ja Allah puhui suoraan 
Moosekselle. Seuravaksi Allah varoittaa juutalaisia. 

Kirjan Kansa, älä mene äärimmäisyyteen uskonnossasi. Kerro Allahista vain totuus. Jeesus Kristus, 
Marian Poika, oli vain Allahin ja Sanan lähettiläs, lähetetty Marialle, Allahin Henki. Joten uskokaa 
Allahiin ja Hänen lähettilääseensä älkääkä sanoko: On olemassa kolme jumalaa. Vastustakaa, se on 
parempi teille. Todellakin, Allah on yksi ja ainoa jumala. Hänen pyhyytensä on paljon korkeampi 
kuin pojan saaminen. Hänelle kuuluu kaikki se, mikä on taivaassa ja kaikki se, mikä on maan päällä ja 
Allah on riittävä varjelijana. (4:171) 
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11. SURA 5. 
AL-MA IDAH, PÖYTÄ. 

Suurassa 5 annetaan aluksi ruokaohjeita, mitä on luvallista syödä, ja erikoisohjeita 
pyhiinvaellusretken aikana ja jälkeen. Erityisesti varoitetaan syömästä mädäntynyttä lihaa, verta ja 
sianlihaa. Muuten kaikki ruoka-aineet ovat laillisia nautittaviksi. Myös naisista annetaan ohjeita, 
keiden kanssa saa olla, sekä puhdistautumisesta ennen rukousta. Kristityistä varoitetaan uudelleen, 
ja kerrotaan, miten Mooses rohkaisi kansaansa menemään Pyhään Maahan, jonka Allah oli 
luovuttanut heille. Myöhemmin kerrotaan Islamin käymistä sodista ja miten suhtautua 
sotavankeihin. Edelleen kerrotaan, miten Allah suosi juutalaisia antaessaan heille Toran ohjeeksi ja 
valoksi, antoi heille profeettoja, rabbeja ja pappeja ohjaamaan kansaa. Kristityistä varoitetaan 
useaan kertaan. 

Tänään kaikki hyvät asiat (ruuat) on tehty teille laillisiksi. Kirjan Kansan ruuat ovat laillisia teille ja 
teidän ruokanne heille. Puhtaat uskovat naiset ja puhtaat Kirjan Kansan naiset, jotka olivat saaneet 
Kirjan ennen teitä, ovat laillisia teille, edellyttäen, että olette antaneet heidän myötäjäisensä, ja 
solmitte avioliiton heidän kanssaan, antautumatta heidän kanssaan haureuteen tai ottamatta heitä 
rakastajattariksi. Sopimukset sellaisen kanssa, joka luopuu uskostaan, mitätöityy, ja hän on sen 
jälkeen liittynyt häviäjiin. (5:5) 

Uskovat, kun nousette rukoilemaan, peskää kasvonne ja kätenne kyynärpäähän saakka ja kuivatkaa 
kasvonne ja peskää jalkanne nilkkoihin saakka. Jos olette epäpuhtaassa tilassa, kylpekää kokonaan. 
(5:6)  

Allah teki liiton Israelin kansan kanssa ja nostatti heille 12 johtajaa. Allah sanoi: ”Totisesti, Minä 
olen kanssanne. Jos te otatte osaa rukouksiinne, maksatte almuja ja uskotte lähettiläisiimme ja 
tuette heitä, Minä totisesti annan anteeksi syntinne ja annan teidän päästä Puutarhoihin, joiden läpi 
virrat juoksevat. Kuka hyvänsä teistä kieltää totuuden tämän jälkeen, menee väärään suuntaan 
suoralta polulta”. (5:12) 

Me myös solmimme liiton niiden kanssa, jotka sanovat olevansa kristittyjä. Mutta myös he ovat 
unohtaneet paljon siitä, mihin he sitoutuivat. Sen vuoksi Me olemme asettaneet kateuden ja vihan 
heidän keskelleen tuomiopäivään saakka, ja pian Allah tulee julkistamaan, mitä he ovat tehneet. 
(5:14) 

Kirjan Kansa, lähettiläämme on tullut tehdäkseen teille selväksi paljon siitä, mitä olette kätkeneet 
kirjoituksissanne ja antamaan anteeksi paljon. Valo on nyt tullut teille Allahilta, ja selkeä Kirja, jonka 
kautta Allah ohjaa rauhan tietä kaikkia, jotka etsivät Hänen hyvää sanomaansa, tuoden heidät 
pimeydestä valoon tahtonsa mukaan, ja ohjaten heitä suoraa polkua. Herjaten jotkut heistä 
sanovat: Allah on Kristus, Marian poika. Sano: Kuka sitten voisi estää Allahia, jos Hän niin haluaisi, 
tuhoamasta Kristuksen, Marian pojan, ja Hänen äitinsä ja jokaisen maan päällä? Taivaan 
kuningaskunta ja maa ja kaikki niiden välillä kuuluvat Allahille. Hän luo mitä tahtoo ja Hänellä on 
valta kaiken yli. Juutalaiset ja kristityt sanovat: me olemme Allahin lapsia ja Hänen rakastettujaan. 
Sano: Miksi Hän sitten rankaisee teitä synneistänne? Todella, te olette vain ihmisolentoja Hänen 
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luomakuntansa keskellä. Hän antaa anteeksi kenelle tahtoo ja rankaisee ketä tahtoo. Taivaan 
kuningaskunta ja maa ja kaikki niiden välillä kuuluvat Allahille ja ne palautuvat Hänelle. Kirjan 
Kansa, lähettiläämme on tullut luoksenne tekemään kaiken selväksi aiempien lähettien jälkeen, 
ettette voisi sanoa: Ei ketään hyvän sanoman tuojaa tai varoittajaa ole tullut luoksemme. Mutta 
hyvän sanoman tuoja ja varoittaja on tullut luoksenne. Allah on voimallinen kaikkeen. (5:18 -19)  

Muistakaa, kun Mooses sanoi kansalleen. Oi kansani! Muistakaa Jumalan suosiota teille, Hän herätti 
keskuuteenne profeettoja, antoi teille kuninkaita ja suosi teitä enemmän kuin mitään muuta kansaa 
maan päällä. Oi kansani, Astukaa Pyhään Maahan, jonka Allah on määrännyt teille. Älkää kääntykö 
takaisin, tai te tulette olemaan häviäjiä. He vastasivat. Mooses, siellä maassa asuu voimakkaita 
ihmisiä. Emme koskaan mene sinne, ennen kuin he poistuvat. Jos he poistuvat, silloin me totisesti 
menemme sinne. (5:20 -22) 

Seuraavaksi kerrotaan Allahin määräämiä rangaistuksia, niitä kohtaan, jotka taistelevat Allahia ja 
Hänen lähettiläänsä vastaan, kuten tekstissä sanotaan 
Ne jotka taistelevat Allahia ja Hänen lähettiläänsä vastaan ja levittävät epäjärjestystä maassa, tulee 
surmata, tai naulita ristille, tai hakata heidän kätensä ja vastapuolen jalkansa, tai heidät tulee 
karkottaa maasta. Heitä tulee häväistä tässä maailmassa ja ankarasti rangaista sen jälkeisessä 
(maailmassa). Poikkeuksena ovat ne, jotka katuvat ennen kuin voitat heidät. sillä sinun tulee tietää, 
että Allah on anteeksiantava ja armollinen. (5:33 -34 ) 
 
Seuraavissa säkeissä muistutetaan, miten juutalaisilla oli silmä silmästä ja hammas hampaasta 
korvaus vastustajalta. Tekstissä varoitetaan, että ne jotka eivät tuomitse Lain mukaan, ovat itse 
lainrikkojia. Säkeissä viitataan Jeesukseen, jonka Allah oli lähettänyt täyttämään sen, mitä oli 
ilmoitettu aiemmin. 

Me annoimme heille ohjeen (Torassa) elämä elämästä, silmä silmästä, nenä nenästä, korva korvasta, 
hammas hampaasta, haava haavasta. Mutta jos joku unohtaa sen, se tulee olemaan hänelle 
sovitukseksi. Ne jotka eivät tuomitse sen mukaan, kuin Allah on halunnut, ovat väärintekijöitä. Me 
saimme Jeesuksen, Marian Pojan, seuraamaan heidän jalanjäljissään, täyttämään sen, mitä oli 
aiemmin ilmoitettu Torassa. Me annoimme Hänelle evankeliumin (gospelin) joka sisälsi ohjeita ja 
valoa ja varoituksia Allahia pelkäävälle. Sen tähden tuomitkoot ne, jotka seuraavat gospelia, sen 
mukaan mitä Allah on ilmoittanut heille. Ne jotka eivät tuomitse sen mukaan kuin Allah on 
lähettänyt alas, ovat kapinallisia. (5:45 -47) 

Mutta uskovia varoitetaan koskaan liittoutumasta juutalaisten ja kristittyjen kanssa, sillä he ovat 
liittoutuneet keskenään. 

Uskovat, älkää ottako juutalaisia tai kristittyjä liittolaisiksenne, sillä he ovat liittoutuneet 
keskenään. Se, joka teistä ottaa heitä liittolaisikseen, tulee yhdeksi heistä. Allah ei ohjaa 
väärintekijöitä. (5:51) 

Sano: Kirjan Kansa, älä ole pahastunut siitä, että me uskomme Allahiin eikä siksi, mitä Allah on 
ilmoittanut meille ja toisille ennen meitä eikä siksi että useimmat teistä ovat tottelemattomia. Sano: 
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Kerronko teille, ketkä tulevat saamaan pahemman palkkion Allahilta? Ne, jotka Allah on hylännyt ja 
joihin Hän on vihastunut. Heidät tuomittiin apinoina ja sikoina ja ne, jotka palvovat pahaa. He ovat 
pahimmassa ahdingossa ja kauimpana suoralta tieltä. (5:60) 

Sano: Kirjan Kansa, sinulla ei ole mitään perustaa, ennen kuin noudatat Toraa ja Gospelia ja sitä, 
mitä sinulle on ilmoitettu Allahilta. (5:66) 

Kristittyjä vastaan on esitetty Koraanissa useita säkeitä useissa luvuissa, mikä osoittaa, että 
Muhammed piti kristittyjä pahimpana uskonsa vastustajina, pahempina kuin juutalaisia, jotka 
sentään uskoivat yhteen Jumalaan kieltäessään Jeesuksen Messiaanisen aseman. Kristinuskoa 
tunnustava joukko oli varsin mitätön vähemmistö Arabian niemimaalla eikä millään tavoin 
uhannut islamin syntyä ja leviämistä. Tänä päivänä IS:n taholta vakuutetaan, että heidän pahin 
vihollisensa on kristitty maailma, ja että he tulevat keskittymään kristinuskon tuhoamiseen. Koska 
he pitävät Rooman kirkkoa tämän uskon varsinaisena linnoituksen ja keskuksena, Rooma ja 
Vatikaani ovat heidän seuraavat tärkeimmät kohteensa. Tämä osoittanee taistelua käytävän 
näkymättömässä maailmassa kiivaammin kuin fyysisessä maailmassa. Kysymys on yhä enemmän 
uskontojen ja niiden edustamien kulttuurien välisestä taistelusta, mitä lännen johtajat eivät halua 
tunnustaa. 
Todella, he ovat kieltäjiä, jotka sanovat, että Allah on Kristus, Marian Poika. Sillä Kristus itse sanoi: 
”Israelin lapset, palvelkaa Jumalaa, minun Herraani ja teidän Herraanne”. Jos kuka tahansa liittää 
jotain Allahin kanssa, Allah kieltää häneltä pääsyn Puutarhaan, ja tuli tulee olemaan hänen kotinsa. 
Väärintekijöillä ei ole avustajia. Ne ovat totuuden kieltäjiä, jotka sanovat: Allah on yksi kolmesta. On 
vain yksi Allah. Jos he eivät luovu toistamasta sitä, tuskallinen rangaistus tulee kohtaamaan heitä, 
jotka kieltävät totuuden. Miksi he eivät käänny Allahin puoleen ja pyydä Hänen anteeksiantoaan? 
Allah on anteeksiantava ja armollinen. Kristus, Marian Poika, ei ollut muuta kuin lähettiläs. Useita 
lähettiläitä edelsi Häntä. Hänen äitinsä oli siveellinen nainen ja he molemmat söivät ruokaa (kuten 
muutkin kuolevaiset). Katso, miten Me lähetämme merkkejä heille! Katso, miten he kääntyvät pois! 
Palvotko jotain muuta jumalaa kuin Allahia, joka on voimaton tekemään sinulle hyvää tai pahaa? 
Allah yksin on kaiken kuuleva ja kaiken tietävä. (5:72 -76) 

Seuraavassa uskovia varoitetaan käyttämästä juovuttavia aineita tai osallistumaan keinotteluun, 
sekä välttämään okkultista kivien ja muiden esineitten taikauskoista palvontaa. 
Uskovat, juovuttavat aineet ja uhkapeli sekä (okkultisesti jumaloitavat) kivet ja jumaloitavat nuolet 
ovat saatanan kehittämiä kauhistuksia. Vältä niitä menestyäksesi. (5:90) 

12. SURA 6 
AL-AN`AM, KARJA 

SURA 6 käsittelee pääosiltaan keskustelua Muhammedin ja epäilijöiden kesken, johon Allah 
osallistuu omine kommentteineen. Profeettaa syytettiin siitä, että hän oli itse laatinut Koraanin 
muotoon, ikään kuin Allah itse olisi puhunut hänelle, kuten Koraanissa väitetään. Suran alussa 
ylistetään Allahin suuruutta ja Hänen luomistekojaan, ja siitä huolimatta ne, jotka kieltävät totuuden 
väittävät olevansa Allahin vertaisia. ”Hänen, joka loi heidät savesta ja antoi (teille), määräajan jonka 
vain Hän tietää – ja sittenkin te epäilette!” (6:2) 
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Hän on Jumala taivaassa ja maan päällä. Hän tietää kaiken, mitä piilottelette ja mitä paljastatte! Hän 
tietää, mitä teette; kuitenkin aina kun merkki tulee heille heidän Herraltaan, he kääntyivät siitä pois. 
He hylkäsivät totuuden aina, kun se tuli heille, kuitenkin enemmän uutisia lähetetään heille koskien 
sitä, mitä he ovat pilkanneet. Eivätkö he ole nähneet, miten monta sukupolvea Me olemme 
tuhonneet ennen heitä? Me asetimme heidät maan päälle tukevammin kuin teidät, ja Me lähetimme 
pilvet heidän ylleen vuodattaen ylen määrin vettä ja teimme virtoja vuotamaan jaloissaan. Kuitenkin 
Me tuhosimme heidät heidän syntiensä tähden ja nostatimme uusia sukupolvia. Mutta vaikka 
olisimme lähettäneet teille ylhäältä Kirjan pergamentille kirjoitettuna, ja he olisivat koskettaneet sitä 
omin käsin – ne, jotka kieltävät totuuden, olisivat kuitenkin sanoneet: Se on pelkkää magiaa! He 
kysyvät, miksei enkeliä lähetetty heille? Jos olisimme lähettäneet enkelin, asia olisi selvitetty, eikä 
heille olisi annettu mitään helpotusta. Todellakin, jos olisimme lähettäneet enkelin lähettiläänä, ja 
jos olisimme muotoilleet hänet ihmisen muotoon, eikö tämä olisi lisännyt sekavuutta? Lähettejä on 
pilkattu ennen teitä, mutta pilkkaajia kohtasivat juuri ne asiat, joita he pilkkasivat. (6:3 -11) 

Kysy heiltä: Mikä on painavin asia todistajana? Kerro heille: Se on Allah. Hän on todistaja minun 
(Muhammedin) ja teidän välillänne. Sano: Koraani on ilmoitettu minulle, että minä sen kautta voisin 
varoittaa teitä ja niitä, jotka se saavuttaa. Voitko todella todistaa, että on toisia jumaluuksia Allahin 
rinnalla? Sano: En voi todistaa. Sano: Hän on yksi ainoa Allah, enkä tunnusta ketään toista Hänen 
rinnalleen. (6:19) 

Muista, miten Abraham sanoi isälleen Azarille: ”Ovatko epäjumalasi jumalasi? Minä näen, että sinä 
ja kansasi olette menneet harhaan”. Tällä tavoin Me näytimme Abrahamille taivaitten ja maan 
kuningaskuntamme, jotta hän todella uskoisi. (6:74) 

Tämä on siunattu Kirja, jonka olemme ilmoittaneet vahvistaen sen, mikä tuli ennen sitä, jotta voisit 
varoittaa Kaupunkien Äitiä” (Mekkaa) ja kansoja sen ympärillä. Ne jotka uskovat tästä lähtien 
uskovat siihen, ja ovat huolehtivia rukouksissaan. (6:92) 

 

13. SURA 7. 
AL-A`RAF, KORKEUDET 

Tässä Suurassa käydään läpi Allahin luomistöitä ja Hänen valtasuuruuttaan sekä miten lähetti 
merkkejä ja lähettiläitään eri kansojen ja kansakuntien sekä kaupunkien johtajille varoittaen heitä 
kulkemasta väärää tietä. Tähän sisältyy aineistoa, josta ei kerrota Torassa eikä muissa juutalaisten 
ja kristittyjen pyhissä kirjoissa ja dokumenteissa. Siinä esitetään myös pitkä kirjoitus Mooseksesta 
ja Israelin kansan toimista Mooseksen johtaessa sitä kohti Luvattua Maata. Muhammedin 
suhtautumisessa juutalaista kansaa kohtaan olisi paljon opittavaa ja esikuvallista aikamme islamin 
johtajille väittäessään, että he seuraavat Koraani opetuksia. Ehkä suurin ongelma onkin siinä, miten 
Koraanin kirjoituksia ja ohjeita tulkitaan ja miten niitä opetetaan kansalle, etenkin nuorisolle, joka 
herkästi omaksuu uutta ja ihmeellistä pystymättä objektiivisesti harkitsemaan asioita. 

Me asetimme teidät (ihmiskunnan) asumaan maahan ja annoimme teille mahdollisuudet 
pystyäksenne asumaan siellä, kuitenkin kiitosta ei juuri koskaan kuule. Me loimme teidät ja 
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muotoilimme teidät. Sen jälkeen Me sanoimme enkeleille: ”Kumartukaa Adamin edessä”, ja kaikki 
muut tekivät sen paitsi saatana. Hän ei ollut niiden joukossa, jotka kumartuivat. Allah kysyi: ”Mikä 
esti sinua kumartumasta, kuten käskin sinua?” Hän vastasi: ”Minä olen parempi kuin hän. Sinä loit 
minut tulesta, mutta Adamin sinä loit savesta”. Allah vastasi: ”Mene tiehesi täältä. Tämä ei ole 
sopiva paikka julkeudellesi. Mene tiehesi, sinä vastarannan kiiski”. Saatana sanoi: Anna minulle 
hengähdystaukoa ylösnousemukseen saakka”. Allah vastasi: ”Se sallittakoon sinulle”. Saatana sanoi 
siihen: ”Sinä olet kohdellut minua väärin. ”Minä asetan väijytyksen heidän suoralla tiellään ja minä 
hyökkään heitä vastaan edestä ja takaa ja vasemmalta ja oikealta, ja tulet havaitsemaan heidät 
epäkiitollisiksi. Allah sanoi: ”Mene ulos täältä, sinä halveksittu ja hylätty. Me täytämme helvetin 
niillä, jotka seuraavat sinua”. (7:10 -18) 

Mutta Adamille Hän sanoi: ”Asu sinä vaimosi kanssa Puutarhassa, syökää ja juokaa mitä haluatte, 
mutta tästä puusta älkää syökö, ettette tekisi syntiä”. Mutta saatana kiusasi heitä heidän 
alastomuutensa vuoksi, mikä oli heiltä salattu. Satana sanoi heille: ”Herrasi kielsi teitä lähestymästä 
tätä puuta, ettette tulisi enkelien kaltaisiksi ja kuolemattomiksi”. (7:19 -20) 

Syntiinlankeemustarina jatkuu sen jälkeen suurin piirtein samalla tavoin, kuin miten se on esitetty 
Mooseksen kirjassa. Kertomus lienee tuttu useimmille lukijoille, joten en rasita lukijoita toistamalla 
sitä. Allah sanoo Adamin lapsille lähettäneensä vaatteita ylhäältä peittääkseen alastomuutensa ja 
myös siksi, että se miellyttää silmää, mutta puhtauden kaapu on kaikkein tärkein todeten: Se on yksi 
merkeistä, joten huomioikaa se. (7:26 -27) 

Kertomus antoi kuitenkin aiheen esittää pukeutumisresepti. Oi te Adamin lapset! Pukeutukaa 
kunnollisesti aina, kun olette menossa rukoilemaan, ja syökää ja juokaa kohtuullisesti eikä 
tuhlailevasti. Allah ei pidä tuhlailevista ihmisistä. (7:32) 

Seuraava jae Suurassa 7 olisi syytä painattaa tulisin kirjaimin niitten niiden silmien eteen, jotka 
ovat jakamassa Israelin Jumalan juutalaiselle kansalle antamaa maata määritellen myös sen rajat, 
ettei jäisi mitään epäselvää, mitä Hän tarkoitti Luvatulla Maalla. 

Me annoimme kansalle, joka oli arvioitu heikoksi perijäksi, itäisen osan ja läntisen osan maasta, 
jonka Me olimme siunanneet. Täten Herrasi hyvä lupaus Israelin kansalle tuli täytettyä, sillä heidän 
kärsivällisyytensä tähden Me tuhosimme kaiken, mitä Farao ja hänen kansansa oli rakentanut ja 
jonka he olivat nostaneet korkealle. (7:137) 

Voiko tämän enää selvemmin sanoa, koko Israelille luvattu maa kuuluu Jaakobin lasten ikuiseen 
perintöosaan. ”Me” tekstissä tarkoittaa Allahia, josta käytetään monikkomuotoa. 

14. SURA 8 
AL-ANFAL, SOTASAALIIT 

Surassa 8 käsitellään sotasaaliiksi saatuja tavaroita ja ihmisiä, etenkin naisia ja lapsia, joita jaettiin 
joukkojen johtajille ja sotilaille, mutta ennen kaikkea Muhammedille ja hänen ”hovilleen”, 
sukulaisille ja islamin johtajille Mekkassa ja Medinassa. 
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He kyselevät sotasaaliista. Sano: Ne kuuluvat Allahille ja Hänen lähettiläälleen. Joten pelätkää 
Allahia ja selvittäkää asia itsellenne, ja olkaa alamaiset Allahille ja Hänen lähettiläälleen, jos olette 
todellisia uskovia. Todelliset uskovat ovat niitä, joiden sydän sykkii kunnioittavasta pelosta 
mainittaessa Allahin nimeä, mutta vahvistuu uskossa kuullessaan Hänen ilmestyksiään. He ovat niitä, 
jotka luottavat Herraansa, rukoilevat säännöllisesti ja antavat almuja siitä, mitä olemme heille 
antaneet. Heillä on korkea asema Herransa edessä, minkä Hänen anteeksiantavat ja kunnioittavat 
lahjansa soivat heille. (8:1 -4) 

Kun te rukoilitte apua Herraltanne, Hän vastasi: Minä lähetän teille tuhat enkeliä toisensa jälkeen. 
Allah teki sen vain antaakseen teille hyviä uutisia, ja että sydämenne voisivat rauhoittua, sillä apu 
tulee yksin Allahilta. Allah on mahtava ja viisas. (8:9 -10) 

Kun Herra komensi enkeleitä, Hän sanoi heille: ”Minä olen kanssanne, joten vahvistakaa uskovia. 
Minä aiheutan pelon niiden sydämessä, jotka kieltävät totuuden, ja isken heidän sorminiveliinsä. 
Tämä johtuu siitä, että he kielsivät Allahin ja Hänen lähettiläänsä. Allah tulee rankaisemaan 
ankarasti niitä, jotka häpäisevät Allahia ja Hänen lähettilästään. ”Tämä on teidän rangaistuksenne 
ja tietäkää, että niitä, jotka kieltävät totuuden, odottaa tulen rangaistus”. (8:12 -14) 

Uskovat, kun kohtaatte taistelussa niitä, jotka kieltävät totuuden, älkää koskaan kääntäkö 
selkäänne heille, ellei se liity sota-strategiaan, tai joukkojen uudelleen ryhmittymiseen tai 
liittyäkseen toiseen uskovien joukko-osastoon, sillä jotka niin tekevät, todella vetävät päällensä 
Allahin vihan ja helvetti on heidän olinpaikkansa ja pahin heidän määränpäänsä. Ette te surmanneet 
heitä, Allah heidät surmasi, ja kun sinä (profeetta) heitit hiekkaa heidän silmilleen, et sinä tehnyt sitä, 
vaan Allah teki sen, että Hän voisi osoittaa uskoville suuren suosionsa. Todella, Allah kuulee kaiken ja 
tietää kaiken. Allah tulee tekemään tyhjiksi niiden suunnitelmat, jotka kieltävät totuuden.(8:15 -18) 

Muhammed varmisti myös Allahin määräyksenä, että tietty osa sotasaaliista kuului hänelle ja 
hänen lähisukulaisilleen, sekä sosiaaliseen toimintaan. Kalifi Omarin taistellessa Palestiinassa ja 
Egyptissä Mekkasta valitettiin, etteivät he ole saaneet osaansa ryöstetystä omaisuudesta, kuten oli 
sovittu. 

Tietäkää, että viides osa taistelusaaliista kuuluu Allahille ja Hänen lähettiläälleen, hänen 
lähisukulaisilleen ja orvoille ja tarvitseville ja matkalaisille, jos te uskotte Allahiin ja Hänen 
ilmestyksiinsä, jonka lähetimme palvelijallemme ratkaisevana päivänä, kun ne kaksi sotilasjoukkoa 
kohtasivat toisensa. Allahilla on valta kaikissa asioissa. (8:41) 

Oi profeetta, Allah riittää teille ja uskoville, jotka seuraavat teitä. Profeetta, kehota uskovia 
taistelemaan: Jos teitä on 20 päättäväistä, he voittavat 100, ja jos teitä on 200, he voittavat tuhat 
noista, jotka kieltävät totuuden, sillä heiltä puutuu ymmärrystä. Allah on nyt keventänyt taakkaanne: 
sillä Hän tietää teidän heikkoutenne. Jos teitä on sata päättäväistä, te voitatte 200, ja jos teitä on 
tuhat, te voitatte kaksi tuhatta. Allah on päättäväisten puolella. (8:64 -66) 

Profeetta, kerro niille, jotka ovat joutuneet vangeiksi, Allah tietää, mitä hyvää on teidän 
sydämessänne. Hän antaa teille jotain parempaa kuin mitä se oli, joka teiltä otettiin, ja Hän antaa 
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teille anteeksi. Allah on anteeksiantava ja armolinen. Jos joku petti teidät, hän petti Allahin ennen 
sitä, ja Hän antoi teille voiman heidän ylitseen.(8:70 -71) 

Ne, jotka ovat uskossa ja muuttaneet, ja taistelleet Allahin asian hyväksi omaisuudellaan ja 
hengellään, ja ne, jotka ovat antaneet suojaa ja apua, ovat ystäviä ja suojelijoita toisilleen. mutta ne, 
jotka uskoivat ennen muuttamista, te ette ole millään tavoin vastuussa heistä ennen kuin he 
muuttavat. Jos he etsivät apua uskonnollisissa kysymyksissä, velvollisuutesi on auttaa heitä, paitsi 
sellaista kansaa vastaan, jonka kanssa olette liitossa. Allah on tietoinen teoistanne. Kieltäjät tukevat 
toisiaan. Jos te ette tee samoin, maassa on suuri epäjärjestys ja korruptio. (8:72 -73) 

Ne uskovat, jotka muuttivat ja taistelivat Allahin hyväksi, kuten myös ne, jotka tarjosivat heille 
suojaa ja tukea, ovat todellisia uskovia, heille kuuluu anteeksiantamus ja kunniallinen avustus. Myös 
ne, jotka uskoivat myöhemmin ja taistelivat rinnallanne, kuuluvat teihin. Mutta verisukulaiset ovat 
lähempänä toisiaan Allakin kirjassa. Allah tietää kaiken kaikista asioista. (8:74 -75) 

15. SURA 9 
AL-TAWBAH KATUMINEN 

Sura 9 käsittelee sotaisia asioita, joista sotaa ja sopimusta polyteistien kanssa puidaan luvun 
alkuosassa, mutta myös sotaa Kirjan Kansassa niitä vastaan, jotka eivät noudata oikeaa totuutta ja 
jotka rikkovat lukuisia sääntöjä ja määräyksiä, joita Koraanissa heille asetettiin. Myös erämaan 
kansa, beduinit, saavat osansa profeetan nuhtelussa, koska he ovat uppiniskaisia ja epäilevät 
profeetan saamaa ilmestystä. 

Tämä on koskemattomuusjulistus Allahilta ja Hänen lähettiläältään polyteisteille, joiden kanssa sinä 
olet tehnyt sopimuksia. Vaeltakaa maassa neljän kuukauden ajan, mutta tietäkää, että ette voi 
häiritä Allahin suunnitelmaa ja että Allah tulee häpäisemään ne, jotka kieltävät totuuden. Tämä on 
Allahin ja Hänen lähettinsä antama julistus kansalle pyhiinvaellusmatkan päivänä. Allah on vapaa 
kaikista polyteistejä koskevista velvoitteista ja samoin myös Hänen lähettinsä. Jos kadut, se on 
parempi sinulle, mutta jos käännyt pois, tiedä, ettet voi häiritä Allahin suunnitelmaa. Julista 
tuskallinen rangaistus niille, jotka kieltävät totuuden. (9:1-3) 

Koskien niitä, jotka ovat noudattaneet sopimusta, jonka teit heidän kanssaan ja jotka eivät ole 
tukeneet ketään vastustajistasi, täytä sopimus heidän kanssaan sen loppuun saakka. Allah pitää 
rehellisistä. (9:4) 

Kun ne kielletyt kuukaudet ovat loppuneet, surmaa polyteistit (jotka ovat sodassa kanssasi) missä 
vain löydät heidät. Ota heitä vangiksi, ja piiritä heitä ja odota heitä kaikissa väijytyspaikoissa. Mutta 
jos he katuvat, rukoilevat säännöllisesti ja antavat almuja, anna heidän mennä. Allah on 
anteeksiantava ja armollinen. Jos jotkut polyteisteistä pyytävät turvapaikkaa, anna se heille kanssasi, 
että he kuulisivat Allahin sanaa. Sen jälkeen vie heidät turvalliseen paikkaan. Tämä siksi, että he ovat 
kansaa, jolla on tieto. (9:5 -6) 

Seuraavissa jakeissa ihmetellään, miten Allah ja Hänen lähettinsä voivat olla liitossa polyteistien 
kanssa, poikkeuksena ne, joiden kanssa liitto solmittiin pyhässä moskeijassa. Niin kauan kuin he ovat 
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rehellisiä, lähettiä kehotetaan kohtelemaan heitä rehellisesti. Mutta miten liittosuhde voi jatkua, jos 
he - saatuaan vallan heidän ylitseen – eivät välitä enempää sukulaisuus- kuin liittosuhteistakaan? He 
ovat ihmisiä, joilla ei ole mitään rajoituksia. 

Taistele niitä Kirjan Kansan jäseniä vastaan, jotka eivät usko Allahiin eivätkä viimeiseen päivään, 
eivätkä myöskään pidä laittomana sitä, minkä Allah ja Hänen lähettinsä julistivat laittomaksi, eivätkä 
noudata oikeaa uskontoa, kunnes he naksavat veronsa halukkaasti ja suostuvat alistumaan. (9:29) 
(Muinaiset) juutalaiset sanoivat: ”Ezra on Jumalan poika”, ja kristityt sanovat: ”Messias on Jumalan 
poika”. Nämä ovat vain heidän perättömiä lausumiaan. He imitoivat edellisiä aikoina esitettyjä 
väitteitä niiden taholta, jotka kieltävät totuuden. Allah tuhotkoon heidät! Miten kauas he ovatkaan 
harhautuneet! He ovat ottaneet oppineita miehiä ja munkkeja herrakseen Allahin tilalle. Samoin he 
ovat ottaneet Messiaan, Marian Pojan, vaikka heitä oli käsketty palvomaan vain yhtä ainoaa 
Jumalaa. Ei ole muuta Allahia kuin Hän. Hän on paljon ylempi ketä hyvänsä he asettavat Hänen 
vertaisekseen. (9:12 -13) 

16. SURA 10 
UNUS, JOONA 

He sanovat: Allah on saanut pojan. Kunnia olkoon Hänelle. Hän on itseriittoinen; kaikki taivaissa ja 
maan päällä ja kaikki niiden välissä kuuluvat Hänelle. Onko sinulla mitään auktoriteettia tässä? 
Voisitko kertoa Allahille jotain, mitä Hän ei jo tietäisi? Sano: Jotka keksivät valheita Allahista eivät 
menesty. (10:68 -69) 

Me asetimme Israelin lapset siunattuun maahan ja varustimme heidät hyvillä asioilla. Ja vasta sitten, 
kun tieto (Allhin ilmoitus) suotiin heille, että he alkoivat löytää eriäviä mielipiteitä. Teidän Herranne 
tulee tuomitsemaan heidän välillään tuomiopäivänä heidän eriävistä mielipiteistään. (10:93) 

 

17. SURA 16 
AL – NAHL, MEHILÄISET 

Allahin määräys on tulossa, älä yritä kiirehtiä sitä. Hän on pyhä, ja ylistetty yli kaiken sen, mitä he 
yhdistävät Häneen. Hän lähettää enkelinsä alas käskynsä mukaan ilmestysten kanssa kenelle tahansa 
palvelijoistaan Hän haluaa sanoen: ”Varoita ihmiskuntaa, ettei ole ketään muuta Allahia rinnallani, 
joten pelätkää Minua”. Hän loi ihmisen. Hän loi taivaat ja maan todellista tarkoitusta varten. Hän on 
ylistetty yli kaiken, mitä he yhdistävät Häneen. Hän loi ihmisen pisarasta spermaa; kuitenkin hän 
käyttäytyy avoimesti riidanhaluinen. Hän loi sinulle karjaa, niistä sinä saat ruokaa ja vaatteita ja 
useita muita etuisuuksia. (16:1 -5) 

Me lähetimme lähettejä myös ennen sinua. Me lähetimme vain (kuolevaisia) miehiä, joille Me 
uskoimme ilmestyksen. Kysy Kirjan Kansalta, jos et tiedä. (Me varustimme heidät) selkeillä merkeillä 
ja Kirjoituksilla. Me olemme lähettäneet luoksenne muistuttajan voidaksenne tehdä selväksi 
ihmiskunnalle, mitä teille on lähetetty, että he voisivat toimia sen mukaan. (16:43 -44) 
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Seuraava jae liittynee siihen, kun Muhammed sanoi, että Allahilla on kolme tytärtä, mutta minkä 
hän läheisten avustajiensa vaatimuksesta joutui poistamaan. Muhammed selitti heille, että saatana 
sai hänet uskomaan tuon. Siksi niitä säkeitä kutsutaan ”saatanallisiksi säkeiksi”, ja vaikka niiden 
nimet esiintyvät Koraanissa, niitä ei liitetä Allahiin. 

He asettivat tyttäriä Allahille – ylistys Hänelle! – mutta omia (poikia) he haluavat saada. Kun tytön 
syntymä on ilmoitettu jollekin heistä, hänen kasvonsa tummuvat ja hänen ilmeensä synkkenee. 
(16:57 -58) 

Allahin kautta! Me olemme lähettäneet lähettejä aieminkin toisille kansoille. Mutta saatana sai 
väärät teot näyttämään oikeilta, ja tänään hän on heidän ohjaajansa. Heitä tulevat saamaan 
tuskallisen rangaistuksen! Me lähetimme sinulle Kirjan, jotta voisit tehdä heille selväksi, missä he 
ovat hairahtuneet, ja oppaaksi ja armoksi kansalle, joka uskoo. (16:63 -64) 

Abrahamilla oli oma yhteisönsä, joka oli omistautunut Jumalalle ja todelliselle uskolle. Hän ei 
kuulunut polyteisteihin, hän oli kiitollinen siunauksistaan. Jumala valitsi hänet ja ohjasi häntä suoraa 
tietä. Me annoimme hänelle siunausta tässä maailmassa ja tulevassa elämässä hän on 
vanhurskaitten joukossa. Sitten Me ilmoitimme tahtomme sinulle (Muhammed) sanoen: ”Seuraa 
Abrahamin uskontoa, rehellistä uskossa, hän ei ollut polyteistejä”. (16:120 -123) 
 

18. SURA 17 
AL-ISRA YÖLLINEN MATKA 

Suuran alussa kerrotaan Muhammedin yöllisestä matkasta kaukaisimpaan pyhättöön, minkä islamin 
oppineet sanovat suuntautuneen Jerusalemin Temppelivuorelle, joka silloin kuului Itä Rooman 
keisarikunnalle, Bysantille, Temppelivuorella oli katolinen kirkko. Jerusalemia ei mainita 
alkutekstissä, se on lisätty siihen. 

Pyhä on Hän, joka otti palvelijansa yöllä pyhästä palvonnan paikastaan (Mekka) kaukaiseen 
palvonnan taloon (Jerusalemissa). – ympäristöön jonka Me olemme siunanneet, että voisimme 
näyttää hänelle muutamia merkkejämme. Todella, Hän se on, joka on kaikki kuuleva ja kaikki näkevä. 
(17:1) 

Me annoimme Moosekselle Kirjan ohjaaman Israelin lapsia sanoen: ”Älkää ottako ketään toista 
suojelijaksenne, te, jotka olette niiden jälkeläisiä, joita me ohjasimme arkissa Nooan kanssa. Hän oli 
todella kiitollinen palvelija! (17:2-3) 

Me varoitimme Israelin lapsia Kirjoituksissa. ”Kahdesti te tulette toimimaan pahoin maassa. Te 
tulette rikkomaan suuresti”. Kun tuli ensimmäisen varoituksen aika, Me lähetimme teitä vastaan 
palvelijoitamme, suuren mahdin, joka tuhosi teidän kotejanne. Siten varoitus toteutui, ja jonkin ajan 
kuluttua Me annoimme teidän voittaa heidät uudelleen, ja avustimme teitä rikkaudella ja jälkeläisillä 
ja teimme teistä suuren kansan. (17:4 -6) 
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Todella, tämä Koraani ohjaa kaikkein suorinta tietä ja antaa ”hyviä uutisia” uskoville, jotka tekevät 
hyviä tekoja, että he saavat suuren palkkion ja varoittaa niitä, jotka kieltävät totuuden, heitä kohtaa 
tuskallinen rangaistus. (17:9 -10) 

Älä surmaa jälkeläisiäsi puutteen pelosta. Minä se olen, joka huolehdin heistä ja sinusta. Todella, 
heidän surmaamisensa on suuri synti. Älä tee huorin, sillä se on sopimatonta ja iljettävä tapa. (17:31 
-32) 

Älä lopeta elämää, jonka Allah on tehnyt koskemattomaksi, paitsi jos siihen on oikeus. Jos joku on 
surmattu vääristä syistä, Me olemme antaneet hänen perillisilleen oikeuden vaatia korvausta, mutta 
älköön hän rikkoko määrättyjä rajoja korvausta vaatiessaan. sillä silloin hänellä on lainsuoja. (17:33) 
 
SURA 21  
AL-ANBIYA PROFEETAT 

On määrätty, ettei yksikään valtioista, jotka olemme tuhonneet, tule koskaan nousemaan. mutta 
Gog ja Magog on laskettu vapaaksi ja ne tungeksivat alas jokaiselta vuoren rinteeltä ja ne 
levittäytyvät (hyppien kaikkien maaesteiden ja meren) yli, kun Allahin todellinen lupaus lähenee. Ne 
jotka kieltävät totuuden tuijottavat hämmästyneinä huutaen: ”Voi meitä, me emme ottaneet tätä 
todesta, Todella, me olemme väärintekijöitä”. (21:95 -97) 

Sinä päivänä Me käärimme taivaat kuten pergamenttirullat. Kuten Me loimme ensimmäisen 
luomakunnan aikana, Me toistamme sen. Tämä on sitova lupaus meiltä. Todella, Me tulemme 
toteuttamaan sen. Me olemme jo kirjoittaneet Psalmeissa seuraten muistutusta: ”Minun 
oikeamieliset palvelijani tulevat perimään maan”. Siten, todella tämä viesti on todellisille palvojille. 
(21:104 -106) 
 
19. SURA 22 
AL-HAJJ, PYHIINVAELLUS 

Oi ihmiset! Jos te epäilette ylösnousemusta, muistakaa miten Me aluksi loimme teidät tomusta, 
sitten spermapisarasta, sitten lihakimpaleesta, sekä muotoillusta että muotoilemattomasta, jotta 
voisimme selventää sen teille (voimamme). Me vaikutimme tahtomme mukaan sen pysymään 
kohdussa määrätyn ajan, sitten me tuomme teidät esiin vastasyntyneinä, ja sitten Me vaikutamme 
siihen, että te kehitytte täysi-ikäisiksi., Sitten jotkut teistä poistuvat elämän alkutaipaleella toisten 
saavuttaessa erittäin korkean iän, jossa he eivät tiedä mitään siitä, mitä he joskus tiesivät. Te näette 
maan kuolleena ja martona, mitta niin pian kuin Me lähetämme sinne sateen, se alkaa elää ja 
turvota ja tuottaa kaikenkaltaisia erikoisvihanneksia. (22:5 -7) 

Nuo kaksi ryhmää (uskovat ja ne, jotka kieltävät totuuden) väittelevät koskien Herraansa. Nuo, jotka 
kieltävät totuuden, tulevat saamaan heille mitoitetut tuliset vaatteet; ja kiehuvaa vettä kaadetaan 
heidän päähänsä. Kaikki sekä heidän vatsassaan että ihollaan sulaa sen vaikutuksesta. Teräsnuijia on 
varattu heitä varten. Milloin hyvänsä he ahdistuksessaan pyrkivät pakenemaan helvetistä, heidät 
ajetaan takaisin sinne, ja heille sanotaan: ”Maistakaa helvetin kuritusta”. (22:19 -22) 
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Allah antaa niiden, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja, päästä Puutarhaan, jossa vesivirrat 
juoksevat; siellä heille annetaan kultaiset rannerenkaat ja helmiä kantaakseen ja heidän vaatteensa 
ovat silkkiä, sillä heitä ohjattiin puheen puhtauteen ja heidät ohjattiin ylistetyn Herran polulle. (22:23 
-24) 

Kaikkien niiden, jotka kieltävät totuuden ja estävät toisia Allahin polulta ja pyhästä moskeijasta, 
jonka Me tarkoitimme kaikille kansoille, paikallisille ja vieraille ja kaikille, ja jotka häpäisevät sitä 
pahoilla teoillaan – Me annamme heidän maistaa tuskallista rangaistusta. (22:25) 

Me annoimme Abrahamille tehtäväksi hoitaa Taloa (Kabaa) sanoen: ”Älä aseta ketään Minun 
vertaisekseni, ja puhdista Taloni niitä varten, jotka kiertävät (Kabaa), ja niitä varten, jotka seisovat 
suorina, ja niitä varten, jotka kumartuvat, ja niitä varten, jotka kumartuvat maahan saakka. (22:26) 

Kutsu ihmiskunta pyhiinvaellukselle. He tulevat luoksesi osa jalkaisin, osa kaikenkaltaisilla laihoilla 
kameleillaan, kaikkia kaukaisia polkuja pitkin voidakseen todistaa heille annetun suosiollisuuden ja, 
voidakseen määrättyinä päivinä lausua Allahin nimen heille annetun karjan yli. Syökää silloin lihaa ja 
ruokkikaa ahdistetut ja tarvitsevat – ja sen jälkeen anna pyhiinvaeltajien puhdistaa itsensä 
suorittaakseen kävelyn Muinaisen Talon (Kaaban) ympäri. (22:27 -29) 
 
TARKOITUKSENI on tämän jälkeen poimia muutamia irrallisia säkeitä Koraanista, joilla uskoisin 
olevan yleistä mielenkiintoa islamin ymmärtämiseksi. Säkeet on poimittu eri Suurasta siinä 
järjestyksessä, kuin ne on kirjoitettu Koraanissa. 

Me loimme ihmisen pääosin savesta; sitten Me asetimme hänet juoksevan pisaran muodossa 
suojattuun paikkaan; sitten Me kehitimme sen pisaran kiinteään muotoon; ja Me kehitimme sen 
(kiinteän) muodon lihakimpaleeksi; ja Me kehitimme siihen lihakimpaleeseen luut ja peitimme luut 
lihalla. Sitten Me annoimme hänelle elämän uutena luomuksena – kunnia Allahille: parhaimpana 
luomuksena – sen jälkeen hänen on kuoltava, mutta noustakseen ylös kuolleista ylösnousemuksen 
päivänä. (22:12 -15) 

Tämä (24) on luku, jonka Me ilmoitimme ja jonka Me olemme tehneet ehdottomaksi. Me lähetimme 
selvän ilmoituksen siitä, että te noudattaisitte sitä. Ruoskikaa huorintekijöitä, sekä miehiä että 
naisia, kumpaakin sadalla raipan iskulla. Älkää antako säälintunteen heitä kohtaan johtaa teitä 
Allahin käskyn kiertämiseen, jos uskotte Allahiin ja viimeiseen päivään; ja olkoon joukko uskovia 
todistamassa heidän rangaistustaan. Huorintekijänainen saa avioitua vain huorintekijämiehen ja 
huorintekijämies vain polyteistinaisen kanssa. Sellaiset avioliitot ovat kiellettyjä uskoville. (24:1-3) 

Niitä, jotka häpäisevät siveitä naisia, mutta eivät voi saada neljää todistajaa, ruoskitaan 80 
raipaniskulla, Älkää hyväksykö heidän todistustaan koskaan sen jälkeen, sillä he ovat rikollisia – 
paitsi ne, jotka jälkeenpäin katuvat ja sopivat korvauksista, sillä Allah on todella anteeksi antava ja 
armollinen. (24:4 -5) 

Joka syyttää vaimoaan, mutta hänellä ei ole todistajia itsensä lisäksi, vannokoon neljä kertaa 
Allahin nimeen, että hänen syytöksensä on tosi. Viidennen kerran jälkeen Allah asettaa kirouksen 
hänen päälleen, jos hän valehtelee. Vaimoa ei rangaista, jos hän vannoo Allahin nimeen neljä 
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kertaa, että miehen syytökset ovat valhetta, ja viidennen jälkeen Allahin kirous lankeaa hänen 
päälleen, jos hän valehtelee. Ilman Allahin hyvää tahtoa ja armoa teitä kohtaan (te olisitte jääneet 
surullisiksi), sillä Allah on viisas ja katumuksen vastaanottaja. (22:6 -10) 

Uskovat, älkää astuko toisten ihmisten taloon, ellei teitä ole pyydetty tai talon isäntä on antanut 
luvan ja tervehtii teitä, se on parempi teille, ja teitä kuullaan; jos kukaan ei ole sisällä, älä mene 
sisään paitsi isännän luvalla. (22: 27 -28) 

Kerro uskoville miehille, että heidän tulee laskea katseensa pysyäkseen siveinä, se on puhtaampaa 
heille. Allah tietää, mitä te teette. (22:30) 

Sano uskoville naisille, että heidän tulee laskea katseensa pysyäkseen siveinä eikä paljastaa 
ihailuaan – paitsi sen, mikä on normaalisti ilmeistä, ja heidän tulee kietoa shaalinsa povensa 
suojaksi. Heidän tulee paljastaa ihailunsa vain puolisoilleen tai isälleen tai puolisonsa isälle tai heidän 
pojilleen tai heidän veljiensä pojille tai heidän sisariensa pojille tai naispalvelijoiden pojille tai niille, 
jotka hän omistaa, tai miespalvelijoille, joilla ei ole mitään seksuaalisia haluja, tai lapsille, joilla ei 
vielä ole lihallista tietoa naisista. Naisten ei myöskään tule heilutella jalkojaan siten, että paljastavat 
salaiset koristeensa. Uskovat kääntykää Allahin puoleen, jokainen teistä, että menestyisitte. (22:31) 

Profeetta, aseta kasvosi oikeaa uskontoa kohti, ennen kuin tulee Se Päivä Allahilta, mitä ei voida 
välttää. Sinä päivänä ihmiskunta tulee jakautumaan kahtia: Ne, jotka kielsivät totuuden, tulevat 
kantamaan kieltonsa taakan, ja ne, jotka ovat tehneet hyviä tekoja, tulevat nauttimaan Hänen 
hyvästä huolenpidostaan. Sillä silloin Hän palkitsee runsaudestaan ne, jotka uskovat ja tekevät hyviä 
tekoja. Hän ei rakasta niitä, jotka kieltävät totuuden. (22:43 -45) 

Allah karkotti ne, jotka kielsivät totuuden vihassaan saavuttamatta mitään etua. Allah oli tarpeeksi 
(voimakas suojelemaan) uskovia. Osan heistä te surmasitte ja osan otitte vangeiksi taistelussa. Allah 
on voimakas ja kaikkivoipa. Allah karkotti tukikohdistaan ne Kirjan Kansan taistelijat, jotka tukivat 
hyökkääjiä, ja täytti heidän sydämensä pelolla. Hän teki teidät heidän maansa ja talojensa perillisiksi, 
ja (te otitte) heidän omaisuutensa ja maansa, jonne ette aiemmin olleet jalkaanne asettaneet. 
Allahilla on voima kaiken yli. (33:25 -27) 

Oi profeetta, sano vaimoillesi. Jos te etsitte tämän maailman elämää ja kaikkea sen ihanuutta, Minä 
annan teille omaisuutta ja vapautan teidät kunniallisesti. Mutta jos te etsitte Allahia ja Hänen 
lähettiänsä ja sen jälkeen tulevaa, tietäkää, että Allah on varannut runsaan palkkion niille, jotka 
tekevät hyviä tekoja. (33:28 -29) 

Profeetan vaimot! Jos kuka tahansa teistä tekee julkean säädyttömyyden, hän tulee saamaan 
kaksinkertaisen rangaistuksen. Se on helppoa Allahille. (33:30) Mutta teistä ne, jotka tottelevat 
Allahia ja Hänen lähettiään ja tekevät hyviä tekoja, saavat kaksinkertaisen palkkion. (33:31) 
Profeetan vaimot, te ette ole kuten ketkä muut naiset tahansa. Jos te pelkäätte Allahia, älkää olko 
liian lempeä-äänisiä, ettei joku pahaa tarkoittava tuntisi tulleensa vietellyksi. Puhukaa 
asiaankuuluvalla tavalla. Pysykää kotonanne, älkääkä ilmaisko viehätysvoimaanne, kuten ennen 
tietämättömyyden aikana. Osallistukaa rukouksiin, maksakaa almunne ja totelkaa Allahia ja Hänen 
lähettiänsä. (33:32 -33) 
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Profeetan kotitalouden naiset: Allah haluaa vain poistaa kaiken epäpuhtauden teistä tehdäkseen 
teidät täysin puhtaiksi. Pitäkää mielessänne, mitä on resitoitu kodeissanne Allahin ilmoituksista ja 
viisaudesta. Allah on valpas ja tietää kaiken. (33:33 -34) 

Profeetta, me teimme lailliseksi sinulle omistaa vaimosi, joille olet maksanut myötäjäiset, kuten 
myös ne, jotka oikean kätesi kautta omistat sotasaaliina pidätettyjen joukosta, jotka Allah on 
antanut sinulle. (33:50) 

Me olemme tehneet lailliseksi sinulle (profeetalle) omistaa isän puolen setäsi ja tätisi tyttäriä, jotka 
muuttivat kanssasi, kuten jokaisen uskovan naisen, joka haluaa antautua profeetalle edellyttäen, 
että profeetta haluaa naida heidät. Tämä koskee vain sinua eikä ketään muuta uskovaa. Me 
tiedämme, mitä olemme määränneet heille, koskien heidän vaimojaan, ja niitä, jotka he oikean 
kätensä kautta (sotasaaliina) ovat saaneet, ettei sinua voitaisi syyttää mistään. Allah on kaikkein 
anteeksiantavin ja armollinen. (33:50) 

Koraanin kautta, täynnä viisautta! Sinä olet tosiaan yksi läheteistä suoralla tiellä ilmestyksellä, jonka 
Voimallinen, Armollinen, lähetti alas, jotta voisit varoittaa ihmisiä, joiden isiä ei ollut varoitettu, joten 
he eivät tienneet.(36:2-6) 

Sana on todistettu todeksi suurimmalle osalle heistä: mutta he eivät usko. Me asetimme ikeen 
heidän kaulansa ympärille poskiin saakka, niin etteivät he voi kumartaa päätänsä, ja me olemme 
asettaneet esteen heidän eteensä ja heidän taakseen, ja me olemme peittäneet heidän silmänsä, 
etteivät he voi nähdä. On samantekevää, varoitammeko heitä vai emme, he eivät usko. Voit 
varoittaa vain niitä, jotka seuraavat muistuttajaa ja pelkäävät Armollista Jumalaa, näkymätöntä. 
Anna heille anteeksiannon hyviä uutisia ja arvollinen palkkio. (36:7 -11) 

Me tulemme varmasti palauttamaan kuolleet elämään ja Me rekisteröimme, mitä he lähettävät 
edellään ja mitä he jättävät jälkeensä. Palauta heidän mieleensä esimerkki kansasta, jonka 
kaupunkiin lähettimme tulivat. Kun Me lähetimme kaksi todistajamme heidän luokseen, he torjuivat 
molemmat, ja niin Me vahvistimme heitä kolmansilla, jotka sanoivat heille: ”Todella meidät on 
lähetetty luoksenne (Jumalan) lähetteinä”. He vastasivat: ”Te ette ole muuta kuin kuolevaisia 
ihmisiä, eikä Armollinen Jumala ole ilmoittanut teille mitään. Te varmaankin valehtelette!” He 
vastasivat: ”Herramme tietää, että meidät on lähetetty teidän luoksenne. Ja meidän tehtävämme on 
vain välittää viesti teille selvästi.” Mutta he vastasivat: ”Me näemme pahan enteen teissä. Jos ette 
lopeta, me todella kivitämme teidät, ja te tulette kärsimään tuskallisen rangaistuksen käsissämme.” 
He sanoivat: ”Teidän paha ennuste olkoon kansanne! Johtuuko se siitä, että te kadehditte totuutta? 
Todella te olette kansa, jonka pahuudella ei ole rajoja.” (36:12 -19) 
Kun tapaatte taistelussa noita, jotka kieltävät totuuden, iske heitä niskaan, ja kun heidät on 
voitettu, ottakaa heidät vangeiksi, ja myöhemmin armon osoitukseksi laskekaa heidät vapaaksi, tai 
antakaa heidän hankkia lunnaat vapauttaakseen itsensä. Näin teidän tulee menetellä, ja jos Allah 
olisi tahtonut, Hän olisi todella asettanut heille korvausvaatimuksen, mutta Hänen tarkoituksensa oli 
testata teitä joittenkin toisten kautta. Hän ei koskaan anna niiden, jotka kaatuvat Allahin asian 
hyväksi, tekojen valuvan turhaan. Hän ohjaa heitä ja kohentaa heidän asemansa. Hän antaa 
heidän päästä Puutarhaansa, josta Hän ilmoitti heille etukäteen, (47:4 -6 ) 



36 
 

Voidaanko sitten häntä, joka muodostaa mielipiteensä selvään todistukseen, verrata niihin, joille se 
paha, mitä he tekevät, on tehty näyttämään kauniilta, ja jotka seuraavat omia mielihalujaan? (47:14) 

Tässä on kuvaus Puutarhasta, joka luvattiin oikeamielisille. Siellä on virtoja, joiden vesi on aina 
puhdasta; ja maitovirtoja, joiden maku ei koskaan muutu; ja siellä on viinivirtoja niiden iloksi, jotka 
juovat sitä. Ja virtoja, joissa virtaa puhdasta hunajaa. Ja siellä on kaikenlaisia hedelmiä, ja kaikki 
saavat anteeksiannon Herralta. Voidaanko heitä, jotka nauttivat sellaista autuutta, verrata heihin, 
jotka asuvat tulessa ja joille annetaan kiehuvaa vettä juodakseen, niin että se rusentaa heidän 
sisuskalunsa? (47:15) 
 
20. YADITH 
 
1. Yadith on kokoelma Muhammedin aikana ja sen jälkeen eläneitten ihmisten muistelmia ja 
kertomuksia, mitä profeetta puhui ja miten hän toimi. Muslimit kunnioittavat Hadithia, mutta se ei 
nouse Koraanin tasolle. 

Osa kertojista toimi Muhammedin läheisinä työtovereina kuten Abu Bakr, Omar ja Ali, mutta 
valtaosa kertomuksista oli kansaan levinneitä kuulopuheita, joita toisteltiin ja kerrottiin niille, jotka 
olivat kiinnostuneet, joko uteliaisuudesta tai kootakseen tietoja profeetasta. Kerrotaan, että 
muistinpanoja oli tehty ruukunpalasille, kiviin, tai jopa eläinten luihin, mitä vain sattui olemaan 
saatavilla, johon kirjoittaa. 

Ongelman muodosti tosiasia, ettei luku- ja kirjoitustaito ollut kovin yleinen Muhammedin aikana eikä 
seuraavina vuosikymmeninä. Muhammed itse tuskin osasi lukea ja kirjoittaa, vaikka erään 
muistitiedon mukaan hän luki hitaasti. Tämä nostaa esiin kysymyksen, miten profeetan saarnat 
taltioitiin? Oliko hänellä kirjureita mukanaan, jotka tekivät jatkuvia muistiinpanoja? Vai oliko 
Koraanin lukujen kokoajilla hengellinen inspiraatiotaito, kuten Toran ja Uuden Testamentin 
kirjoittajilla? 

Muhammed toimi samaan aikaan uskonnollisena auktoriteettina, opettajana, profeettana, 
kansanjohtajana, ja tuomarina. Ihmiset tulivat hänen luokseen mitä moninaisimmissa asioissa, 
joissa hän toimi sekä kuulustelijana, oikeudenjohtajana että ylituomarina, joka antoi nopeita 
ratkaisuja ja päätöksiä, jotka toteutettiin välittömästi. 

Tuomiot olivat selkeitä ja kiistattomia, joista ei ollut valitusmahdollisuutta, joskin kerrotaan, että 
joskus Muhammed perui tuomionsa, jos tuomittu osoitti vilpitöntä katumusta. Varkaudesta 
katkaistiin käsi, joskus varsin pienestäkin rikkeestä kuten neljännes dirhamin tai kananmunan 
varastamisesta. Raskaammasta varastamisesta katkaistiin käsi ja vastapuolen jalka. Katkaistun 
jäsenen tynkä siveltiin kuumalla piellä verenvuodon estämiseksi, eikä se liene ollut aivan tuskaton 
toimenpide. Eräs beduiiniryhmä varasti joukon kameleita ja pakeni aavikolle. Profeetta lähetti 
aseistetun miesjoukon varkaiden perään, jotka saavuttivat heidät ja toivat varkaat Muhammedin 
eteen. Heidän tuomionsa oli; heiltä katkaistiin kaikki raajat ja heidän silmänsä puhkottiin 
tulikuumalla terästangolla, eikä heidän raajantynkiään sivelty piellä. He kuolivat verenvuotoon, eikä 
heidän pyyntöönsä saada juotavaa suostuttu. 
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Juopuneita Muhammed pieksi omakohtaisesti palmun lehden ruodolla ja kengillä, joskus usean 
henkilön avustamana. Juopumus näyttää olleen yksi yleisimmistä kansaa vaivaavista ongelmista. 
Aviorikokset olivat toinen vaiva, joita Muhammed joutui ratkomaan ja antamaan päätöksensä 
rangaistuksesta. Joskus hän määräsi toisen kivitettäväksi, joskus molemmat. Koraanissa annetaan 
selkeitä kieltoja esim. alkoholin nauttimisesta, Jos sen vaikutus oli huumaava, se kiellettiin kovilla 
uhkauksilla Allahin rangaistuksesta ja viimeiseksi paratiisiosan menettämisenä. 
Tuomarin ja oikeudenjakajan roolin ohessa Muhammed toimi myös parantajana. Ylsi omalaatuinen 
parannuskeino oli naaraskamelin virtsan ja maidon juominen, minkä kerrotaan olevan tepsivä 
resepti. Tapa on edelleen käytössä ainakin Saudi Arabiassa, jossa muutama kuukausia sitten 
kerrottiin vaikean kuumetaudin leviämisestä, ja siitä syytettiin tapaa juoda kamelin virtsaa ja maitoa. 

Ihmiselämän merkitys ja sen pelastaminen ei näytä liittyvän islamin teologiseen ajatteluun, missä 
se poikkeaa rajusti juutalaisten ja kristittyjen opetuksista. Islamin kuolemankulttuuri on voinut 
saada alkunsa täältä, koska kuolema on vain portti Paratiisiin. 

Muhammed piti itseään juutalaisten profeettain ja uskonnollisten uudistajien vertaisena ja 
jatkajana. Hän esitti itseään profeettain sinettinä, jonka jälkeen ei tule uutta profeettaa. Hän pyrki 
saamaan Medinan juutalaisten hyväksymisen profeettana, mutta harkittuaan ja tutkittuaan asiaa 
juutalaiset oppineet hylkäsivät hänen tarjouksensa, mikä olisi myös vakuuttanut heidän 
turvallisuutensa. Suhteiden katkeamisen seurauksena Muhammed piiritti juutalaisten kylät, katkoi 
heidän taatelipalmunsa, joista he saivat elatuksena, ja kylän antauduttua Muhammed luki 
rangaistuksen usein vastoin sopimusta ja määräsi miehet surmattaviksi, naiset ja lapset jaettiin 
muslimien kesken, Muhammedin valitessa päältä. Joissakin tapauksessa hän suostui juutalaisten 
karkottamiseen runsasta korvausta vastaan. 
 
21. ISLAMIN VALTIO 
 
Katson asialliseksi antaa lyhyen katsauksen tuohon väkivaltaiseen ilmiöön, joka on kulovalkean 
tavoin levinnyt Lähi-Idästä Afrikan pohjois- ja sisäosiin, Afrikansarven maihin, Jemeniin ja moniin 
muihin maihin, ja joka uhmakkaasti haastaa maailman mahtavimmat valtiot. Vaikka muutamat EU-
maat ovat USA:n johdolla ja arabien tuella pyrkinet estämään sen kasvamisen ja leviämisen, se 
meritähden tavoin kasvattaa nopeasti katkaistun osan tilalle uuden, ja sen joukkoihin virtaa 
jatkuvasti uutta väkeä monista maista. 

Islamin Valtiosta käytetään myös nimitystä ISIS, joka tarkoitta Islam State in Irak and Shams. 
(Islamin Valtio Irakissa ja Syyriassa), tai ISIL, Islamin Valtio Syyriassa ja Levantissa. 

IS:n vaikutusvalta perustuu pääosin hillittömään väkivaltaan, jota se kohdistaa miehittämiensä 
maitten siviileihin surmaten miehiä mitä julmimmalla tavalla ja alistaen naiset seksiorjikseen, joita 
myydään keskiaikaisten orjamarkkinoiden tapaan muutamasta kymmenestä USD hinnasta. Liian 
vanhoiksi katsotut naiset surmataan. Länsimaissa kauhistellaan IS:n raakaa käyttäytymistä, minkä 
luultiin hävinneen sivistyneistä maista lopullisesti. Se näyttää oudosti herättävän ihmisen sydämessä 
uinuvat pahuuden voimat, mikä viehättää etenkin nuorisoa kristillisissä maissa. IS käyttää väkivaltaa 
taktisena menetelmänä pelon ja kauhun herättämiseksi vastustajissaan. 
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Jotkut vakuuttavat, ettei IS perustu islamin uskontoon, mutta sen taistelijat käyttävät vaarallisissa 
tilanteissa islamin omaksumaa taisteluhuutoa Allahu Akhbar. Asiantuntijat vakuuttavat, että IS:n 
johtoryhmä koostuu islamilaisista oppineista, uskovista. Sen eri maailman maista tulleet taistelijat 
sen sijaan tuskin edes tuntevat islamin syvällistä olemusta, mutta joita viehättää sen länsimaiden 
kulttuurista piittaamaton toiminta. 

IS on saanut vahvan jalansijan arabimaissa, joiden yksinvaltaiset hallitsijat kaatuivat CIA:n 
myötävaikutuksella ja sen toimittamilla aseilla. Pohjois-Afrikan maat Tunisia, Algeria, Marokko, 
Tunisia kuten myös Egypti ovat edelleen ”arabikevään” aiheuttaman sekasorron jäljiltä suurelta osin 
kaaoksessa, mikä antaa otolliset olosuhteet IS:n toiminnalle. 

Islamin Valtion perusti CIA:n pidättämä mutta 2010 Yhdysvaltain Camp Buccan vankilasta 
vapauttama Ali Bakr Bagdadi, joka vankilasta vapauduttuaan lausui vapauttajilleen kohtalonomaiset 
hyvästelyt: Me tulemme tapaamaan New Yorkissa. IS:n tavoite ja lopullinen päämäärä ovat 
epäselviä. 

USA:n erikoisoperaatioiden komentaja Lähi-Idässä kenraalimajuri Michael K Nagata tunnusti, ”Me 
emme ole voittaneet sen ideaa, itse asiassa emme edes ymmärrä sitä”. Presidentti Obama 
vähättelee Islamin Valtiota kutsuen sitä ei-islamilaiseksi viiden dollarin haihattelijoiksi, (jayvee 
group), mikä on tuntemattoman vastustajan vaarallista aliarvioimista. IS miehitti Mosulín kaupungin 
kesäkuussa 2014 tuhoten sen kristilliset yhteisöt ja niiden kulttirakennukset, mikä osoittaa sen 
mieltymysten suunnan. Se on järjestelmällisesti hyökännyt kristittyjä vastaan. 

Mosulin valtaamisen jälkeen se on hämmästyttävän nopeasti ja vähäisin taisteluin miehittänyt suuria 
alueita Irakissa ja Syyriassa. Al-Bagdadi on mystinen henkilö, joka ei halua esiintyä julkisuudessa, 
mutta heinäkuun 5. 2014 hän puhui Mosulin suuressa Al-Nuri moskeijassa. 
Puheessaan Ali Bakr al-Bagdadi julisti Islamin Valtion kalifaatin perustetuksi, jonka ensimmäisenä 
kalifina hän tulee toimimaan. Täten vähän tunnetusta sissipäälliköstä tuli maailman kakkien 
muslimien komentaja, jonka määräyksiä heidän tulee totella. 
Johtavat sunnimaat, Saudi Arabia ja Egypti, ovat hiljaa seuraten, miten tilanne kehittyy. Bagdadin 
puheesta on pystytty imuroimaan seuraava tiiviste: IS hylkää rauhantunnustelut periaatteessa; se 
haluaa joittenkin kansojen tuhoamista; sen Koraaniin perustuva perustuslaki estää muutosten 
suorittamisen vaikka vaarantaen oman turvallisuutensa, se pitää itseään Allahin sanansaattajana ja 
tärkeimpänä pelaajana lopun ajan tapahtumissa. 

Kalifaatin perustaminen on saanut suurta huomiota muslimien keskuudessa maailmalla, ja monet 
islamin nimessä toimivat terrorijärjestöt, kuten Boko Haram Afrikassa, Ansar Al-Migdad ja Al-
Qaidan ryhmittymät Siinailla ovat ilmoittaneet hakevansa IS:n jäsenyyttä. IS:n nimissä taistellaan 
monessa maassa, ja se sanoo lähettäneensä pakolaisten mukana tuhansia agenttejaan EU-maihin 
ja Yhdysvaltoihin odottamaan uusia käskyjä. Tarkkailijat varoittavat aliarvioimista IS:n voimaa, 
vaikka sen terminologia muistuttaakin joskus satoja vuosia sitten eläneitten sukupolvien käyttämiä. 
Sillä on eteviä, länsimaissa koulutettuja oppineita käytettävissään, ja sillä on runsaasti varoja 
ryövättyään miehittämiensä kaupunkien pankit ja muut rahalaitokset sekä saatuaan valvontaansa 
rikkaat öljykentät Irakissa ja Syyriassa sekä Libyassa. IS toteuttaa alueillaan islamin pyhää lakia, 
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shariaa sen ankarimmassa muodossaan. 
http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/ 
 
22. ANALYYSI 
 
23. Nostettuamme nyt pöydälle Koraanin, Yadithin ja IS:n tosiasiat sellaisina kuin ne meille avautuvat 
ja me niitä ymmärrämme, on syytä suorittaa lyhyt analyysi. 
 
Koraani esittäytyy meille Allahin suorana puheena lähetilleen Muhammedille, jonka tuli välittää 
sitä edelleen maailman kansoille. Täten myös islamin tärkein moskeija, Mekkan Kaaba, on 
tarkoitettu koko ihmiskunnalle (5:97). Miten tämä on käytännössä toteutunut ja miten Muhammed 
seuraajineen ovat pystyneet sen järjestelemään, on toinen kysymys. (5:99) (muslimien palvoma 
Kaaban musta kivi on luultavasti meteoriitti tai asteroidi; sitä suojaava rakennus peitetään vuosittain 
uudella, Egyptissä valmistetulla kankaalla). 

Koraanissa ei vaadita mutta ei kielletäkään ihmisten kiduttamista, vaikka se toteaakin, että islam 
on ainoa oikea uskonto, Allah ainoa jumala, ja Muhammed hänen profeettansa ja että kaikkien 
muiden uskontojen edustajat palvovat epäjumalia tai saatanaa. Rangaistusmuodot ovat juutalais-
kristillisen kulttuurin edustajien mielestä raakoja eivätkä sopivia valistuneelle yhteiskunnalle. 
Koraanin mukaan Allah on ankara rangaistuksissaan, mutta anteeksi antava ja armollinen. (5:98). 
Islamin yhteiskunnan oikeudet ja velvollisuudet ovat järjestetyt sharia-lain mukaan, minkä 
Muhammed sai suoraan Allahilta, eli sitä eivät ihmiset voi muuttaa. 

Islamia syytetään naisten sortamisesta: he eivät saa mennä ulos ilman lähisukulaismiehen seuraa, 
eivät matkustaa yksin ulkomaille, eivätkä ajaa autoa. Myös osallistuminen yhteis-kunnallisiin toimiin 
ja usein myös opiskeluun ylemmille asteille, ovat heiltä kiellettyjä, tai tehty vaikeiksi. Nainen on 
sidottu kotiin ja olemaan kaikessa alistunut miehelleen. Oikeus ottaa useita vaimoja on karsastanut 
monien silmissä, mutta länsimaissa yleistynyt juutalais-kristillisistä tavoista ja perinteistä 
luopuminen, uuspakanuus alastomuuskultteineen, on pienentänyt näkemyseroja, mutta toisaalta 
jyrkentänyt niitä. 

Geenitekniikan yllättävän tai pelottavan nopea kehitys on tuonut mukanaan ennen tuntemattomia 
ongelmia jopa kyseenalaistaen uskonnolliset käskyt ja määräykset, mikä hämmentää ihmisten 
moraalikäsityksiä ja heidän uskoaan Jumalaan. Syntymättömän lapsen geenejä manipuloidaan siten, 
että lapsella voi olla kolmen tai useamman ihmisen geenejä. 

Islamin suhtautuminen seksuaalisesti poikkeaviin yksilöihin on sekin herättänyt ihmisoikeus-
aktivistit vaatimaan muutoksia. Homot ja lesbot tulee poistaa islamin yhteisöstä Koraanin 
ilmoituksen mukaan. Toista kuin islamia edustavan uskonnon naisia voi käyttää seksuaalisesti 
hyväkseen, jos he eivät ole naimisissa, poikkeuksena sotavangit, joita rajoitteet eivät koske. 
Islamin vanhurskaille luvattu paratiisi on tarkoitettu lihallisten nautintojen tyydyttämiseksi. Se on 
puutarha, jossa on useita virtoja, joiden vesi on aina puhdasta, maito-, viini- ja hunajavirtoja, joiden 
maku ei muutu, siellä on monenlaisia hedelmäpuita, ja miehille koskemattomia, tummasilmäisiä 
neitsyitä; naisille uupumattomia soreita nuorukaisia, kuten eräs islamin saarnaaja totesi Israelissa. 

http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/03/what-isis-really-wants/384980/
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Koraani on tavallaan muslimille kuin evankeliumit (gospel, hyvä sanoma) kristitylle, Hadith 
puolestaan muslimille kuin Apostolien Teot kristitylle. Hadithissa kerrotaan silminnäkijöitten 
esittämiä kertomuksia, miten profeetan saamia ilmoituksia käytännössä sovellettiin. Ihmisiä, jotka 
tulivat saamaan selvitystä ongelmiinsa, surmattiin joskus profeetan julistamalla tuomiolla, ja heidän 
jäseniään silvottiin rikoksista tuomittuina näennäisesti säälimättä. 

Islamin Valtio toteuttaa islamin käsitystä maailman rituaalisesta puhdistamisesta surmaamalla ja 
silpomalla joukoittain kristittyjä, mutta antaa muutamien jäädä henkiin, jos he alistuvat islamin alle 
ja maksavat määrättyä veroa. Islamin uskosta luopuminen on karkea rikos, josta seuraa 
automaattinen kuolemantuomio, samoin Allahin, Koraanin tai Muhammedin halventamisesta. 
PA:n puheenjohtaja Mahmoud Abbas viittasi äskettäin puheessaan verenvuodatuksen 
puhdistavaan voimaan sanoen siunaavansa jokaisen Jerusalemin ja Al-Aksa moskeijan - jota hän 
sanoi IDF:n sotilaitten häväisseen saastaisilla kengillään - hyväksi vuodatetun veripisaran. 

Islamin Valtion tulevaisuus on epäselvä. Venäjä on päättänyt varmistaa Bashar Assadin pysymisen 
vallassa, ja on siirtänyt runsaasti sotilaallista kalustoa Syyriaan, viimeksi S-400 IT-ohjuspatteriston 
uudistamansa lentokentän turvaksi. Lisäksi se lähettää 150 000 miestään Syyriaan aikoen karkottaa 
IS:n joukot maasta. IS:n miesvahvuus lienee n. 40 000 miestä. S-400 patteristollaan Venäjä pystyy 
valvomaan koko Syyrian, Libanonin ja Kyproksen, sekä puolet Turkista, Irakista ja Israelista. 

Islamissa ei ole sellaista elämän kunnioitusta, mikä on leimaa-antava juutalais-kristillisessä 
kulttuurissa. Gazan arabit sanovat antaessaan poikansa ja tyttärensä itsemurhatehtäviin, että 
”juutalaiset rakastavat elämää, me rakastamme kuolemaa”. Yksi arabiäiti, joka oli menettänyt 
useita poikiaan itsemurhaiskuissa, valitti, ettei hänellä ollut enempää poika uhrattaviksi eikä enää 
voinut synnyttää lisää. 

Koraani on pääosiltaan suhteellisen siedettävä. Se puhuu ihmisten surmaamisesta, mutta ei 
herkuttele kuvailemalla niitä, toteaa vain viileästi. Ymmärtääkseni Koraanin saama huono maine 
johtunee suurelta osin siitä, miten sitä tulkitaan ja toteutetaan, koska Koraani antaa siihen 
mahdollisuuden. Kiihkeät saarnaajat kiihottavat kuulijoitaan vetoamalla Koraaniin tai Hadithiin ja 
profeetan esimerkkiin tulkiten niitä oman näkemyksensä mukaisesti. 

Israelin pääministeri Golda Meir totesi aikanaan: ”Rauha arabien kanssa saadaan vasta sitten, kun 
he alkavat rakastaa lapsiaan enemmän kuin vihaavat juutalaisia”. 

Haluan lopuksi esittää lukijan ratkaistavaksi valinnan, jonka profeetta Elia esitti Israelin kansalle 
Karmel-vuorella: ”Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra (Jehovah) on Jumala, 
seuratkaa Häntä, mutta jos Baal (Allah) on jumala, seuratkaa häntä”. (1.Kun.18:21) Omalta 
puoleltani haluan sanoa Joosuan tavoin: ”Mutta minä ja minun perheeni palvelemme Herraa”, jonka 
Nimi on Immanuel, Jumala kanssamme, ja Jehovah Sebaot. sotajoukkojen Jumala. 
30.11.2015 
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LUKU KAKSI: Maastamuutto 
(Al-Walaa‟ Wal-Baraa‟, osa 3, s. 11-22, Shaikh Muhamad Sa‟iid Al-Qahtaanii) 
 
Tämä on yksi kaikkein tärkeimmistä keskustelumme osa-alueista, sillä liittolaisuus (muslimeita 
kohtaan) ja irtisanoutuminen (epäuskovaisista ja uudistajista) ovat aina pääasiallisten Allahin takia 
muuttamiseen liittyvien motivaatiotekijöiden joukossa. Tulemme jakamaan keskustelumme kahteen 
laajaan alueeseen: 
 

1. Epäuskovaisten keskuudessa eläminen ja sitä koskeva määräys. 
2. Epäuskon asuinsijoilta islamin asuinsijoille muuttaminen. 

 
1. Epäuskon asuinsijoilla eläminen 
 
Lakioppineet ovat selittäneet ”Epäuskon asuinsijan” ja ”Islamin asuinsijan” käsitteet seuraavasti: 
 
Epäuskon asuinsija on mikä tahansa maa, joka on epäuskovaisten hallitsema, jossa epäuskovaisten 
lait ovat vallitsevia, ja jossa poliittinen valta on heidän käsissään. Nämä maat voivat olla kahta eri 
tyyppiä. Yksi on sellainen, joka on sodassa muslimien kanssa, ja toinen on sellainen, jolla on aselepo 
heidän kanssaan. Ratkaiseva tekijä on se, että sitä hallitaan epäuskovaisten lakien mukaan; sillä se on 
”Epäuskon asuinsija” tai ”Daar Al-Kufr” siitä huolimatta, vaikka siellä asuisi suuri 
muslimienemmistö.1 

 
Islamin asuinsija on mikä tahansa maa, joka on muslimien hallitsema, ja jossa Sharii‟ah on 
vallitseva laki, ja jossa muslimeilla on poliittista valtaa. Se on Daar Al-Islaam siitä huolimatta, 
vaikka valtaosa väestöstä olisi epäuskovaisia, niin kauan, kuin muslimit hallitsevat sitä Sharii‟an 
mukaan.2 
 
Koska islaam on kunnian ja arvovallan uskonto, on mahdotonta ajatella, että kukaan muslimi 
alistuisi epäuskovaisille; totisesti muslimin on kiellettyä asua heidän keskuudessaan ja tunnustaa 
heidän valtansa hänen ylitseen, sillä hänen läsnäolonsa heidän keskuudessaan saisi hänet tuntemaan 
itsensä heikoksi ja eristyneeksi, ja sitten hänestä tulisi taipuisa ja anteeksipyyteleväinen heidän 
edessään. Ensin häntä kutsuttaisiin hyväksymään heidät, ja sitten seuraamaan heitä. Mutta 
muslimien tulee olla täynnä moraalia ja itsevarmuutta; heidän tulee olla johtajia, ei seuraajia. 
Heidän tulee pidellä vallan ohjaksia; minkään vallan ei tule olla heidän yläpuolellaan, paitsi Allahin 
vallan. Näin ollen muslimien on kiellettyä pysyä maissa, joissa islamilla ei ole mitään asemaa, paitsi 
silloin, kun he kykenevät vapaasti harjoittamaan uskontoaan sekä noudattamaan sitä ilman mitään 
esteitä, ja vailla pelkoa siitä, että heidän läsnäolonsa siellä voisi vahingoittaa heitä jollain tavalla. 
Mikäli asia ei ole näin, niin siinä tapauksessa heidän on pakko muuttaa parempaan paikkaan, jossa 
islamin arvovallalla on jonkinlainen asema. Jos he kieltäytyvät tekemästä niin vaikka kykenisivät, 
niin siinä tapauksessa heillä ei ole enää mitään vaateita tästä uskonnosta (ts. heidän on enää turha 
välttää olevansa muslimeita). 

 
 
 
 
 
 

1 Abdur Rahman Ibn Sa‟dii, “Al-Fataawaa As-Sa‟diyya”, osa1/92, 1. painos, 1388 A.H. Daar Al-Hayaat, Damaskus 

2 Sama kirja, osa 1/92 
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Allaah on puhunut tästä suurah An-Nisaa‟ssa: 
 
”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, 
he (enkelit) tulevat sanomaan heille: 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat 'Olimme heikkoja ja 
sorrettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja, jotta teette 
hijran siinä?' Joten sellaisten leposija on Helvetti - mikä huono määränpää se onkaan. Paitsi 
heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät kykene tekemään suunnitelmaa eivätkä saamaan 
johdatusta tiellä.” [An-Nisaa' 4:97-98] 
 
Profeetta saws sanoi: “En ole vastuussa yhdestäkään muslimista, joka pysyy epäjumalanpalvojien 
keskuudessa.” He (seuralaiset) kysyivät: ”Miksi, oi Allahin Lähettiläs?” Hän saws sanoi: ”Heidän 
tuliensa ei tulisi olla näkyviä toisilleen.” Ja hän saws sanoi: ”Joka liittyy epäjumalanpalvojien 
joukkoon ja elää heidän keskuudessaan, niin hän on samanlainen kuin he.” Ja hän saws sanoi: 
”Maastamuutto ei tule päättymään ennen kuin katumus päättyy, ja katumus ei tule päättymään ennen 
kuin aurinko nousee lännestä.”3 
 
Al-Hassan ibn Salih sanoi: “Jokaista, joka jää vihollisen maahan, tullaan kohtelemaan kuin 
epäuskovaisia, niin kauan kuin hän oli kykenevä liittymään muslimien joukkoon mutta ei tehnyt sitä. 
Jos joku epäuskovaisista hyväksyy islamin, mutta silti jää epäuskovaisten joukkoon vaikka hän olisi 
kyennyt liittymään muslimeihin, niin häntä tulee kohdella kuin heitä – hänen verensä ja 
omaisuutensa eivät kumpikaan ole suojattuja.”4 

 
Al-Hassan sanoi: “Jos muslimi muuttaa epäuskovaisten maahan, mutta ei kuitenkaan hylkää islamia, 
niin hänestä tulee uskonluopio „Daar Al-Islaamin‟ hylkäämisensä takia.‟”5 (Edellä olevan 
lainauksen arabiankielinen teksti viittaa epäuskovaisten maahan termein ‟Daar Al-Harb‟ ja ‟Ard Al- 

‟Aduw‟, ts. ‟sodan maa‟ ja ‟vihollisen maa‟; tämä viittaa aktiiviseen muslimien sotilaalliseen 
vastustamiseen, kuten esimerkiksi sotatilassa.) 
 
Ibn Hazm sanoi, että “Jokainen, joka liittyy „sodan ja epäuskon maahan‟ omasta vapaasta 
tahdostaan ja uhmaten ketä tahansa muslimien joukosta, joka kutsuu häntä puolelleen, on tämän 
teon kautta uskonluopio kaikkien islamilaisten uskosta luopumisen lakien mukaan. Joka kykenee 
tappamaan hänet, hänen on tehtävä niin. Hänen omaisuutensa on suojaamatonta, hänen 
avioliittonsa on mitätön, ja kaikki hänen oikeutensa pyyhkiytyvät pois. Mutta joka pakenee ‟sodan 
maahan‟ sorron pelossa, ja joka ei vastusta muslimeita missään asiassa eikä kanna minkäänlaista 
pahansuopuutta heitä kohtaan, ja joka ei kyennyt löytämään mitään turvapaikkaa muslimien 
joukosta, on vapaa kaikesta syytöksestä, sillä hän oli pakotettu lähtemään. Mutta mitä tulee 
sellaiseen, joka ottaa muslimit vihollisikseen, tarjoten apuaan ja palveluksiaan epäuskovaisille, 
niin hän on epäuskovainen. Mutta ne, jotka muuttivat ei-muslimimaihin rikkautta tai menestystä 
etsien elääkseen heidän suojeluksensa alla, vaikka he olisivat kyenneet menemään asumaan 
muslimien joukkoon heidän omassa maassaan, mutta siitä huolimatta eivät vetäydy pois 
epäuskovaisten luota – sellaiset ihmiset eivät ole kaukana epäuskosta, emmekä löydä heille 
minkäänlaista mahdollista tekosyytä, joten pyydämme Allahin anteeksiantoa. 

 
3 “Al-Musnad”, osa 4/99; Abu Dawuud, Kitaab Al-Jihaad, osa 3/7, hadiith 2479; Ad-Daarimii, Kitaab As-Siyyar, osa 
2/239. Al-Albaanii luokitteli sen olevan sahiih. Ks. “Sahiih Al-Jaami‟As-Saghiir”, osa 6/186, hadiith 7346. 

4 Al-Jasaas, “Ahkaam Al-Qur‟aan”, osa 3/216. 5 Sama kirja, osa 3/216. 
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Mitä tulee sellaiseen henkilöön, joka elää Karmatialaisten6 maassa omasta vapaasta tahdostaan, 
niin hän on vailla epäilystäkään epäuskovainen, sillä he ovat islamin vannoutuneita vihollisia, ja 
epäuskovaisia ja uskonluopioita, jotka ainoastaan haluavat muslimien tuhoa. 

Koskien niitä, jotka elävät sellaisessa maassa, jossa joitain harhaoppisia, epäuskoon johtavia 
taipumuksia on valloillaan, niin heitä ei pidetä epäuskovaisina, sillä islaam on korkeimpana 
sellaisessa maassa, jossa on mahdollista harjoittaa islamia avoimesti: Vahvistaa Profeetta 
Muhammadin saws viesti, lukea Koraania, suorittaa rukoukset sekä Ramadanin paasto, ja täyttää 
velvollisuutensa täydellisesti. 

Profeetan saws sanojen „En ole vastuussa yhdestäkään muslimista, joka pysyy epäjumalanpalvojien 
keskuudessa‟ tulisi tehdä selväksi se, minkä olemme jo sanoneet. On selvää, että Profeetta saws 
viittaa tässä ‟Daar Al-Harbiin‟, ja koska hän nimitti joitain seuralaisia Khaibarin (juutalainen maa-
alue) kuvernööreiksi, vaikka kaikki siellä asuvat olivat juutalaisia. 

Mikäli epäuskovainen valloittaa jonkin muslimimaan ja sitten tunnustaa heidän uskontoaan 
(islamia), mutta sitten saavuttaa vallan heistä ja tunnustaa muuta uskontoa kuin islamia, niin 
jokainen, joka elää hänen kanssaan ja tukee tai palvelee häntä millään tavalla, on epäuskovainen 
vaikka hän väittäisi olevansa muslimi, kuten edellä on mainittu.”7

 

Shaikh Hamad ibn ‟Atiiq, olkoon Allaah hänelle armollinen, jakoi ei-islamilaisissa maissa asuvat 
muslimit kolmeen ryhmään: (1) Ne, jotka haluavat asua ei-muslimien joukossa koska pitävät heistä; 
(2) Ne, jotka elävät ei-muslimien joukossa, mutta laiminlyövät velvollisuutensa tuomita epäuskon; 
sekä (3) Ne, jotka elävät ei-muslimien joukossa, mutta täyttävät velvollisuutensa tuomita epäuskon. 
 
Ensimmäinen ryhmä: He pysyvät epäuskovaisten joukossa omasta valinnastaan ja halustaan; he 
ylistävät ja kiittelevät heitä ja irtisanoutuvat mielellään muslimeista. He auttavat epäuskovaisia 
heidän taistelussaan muslimeita vastaan millä tahansa tavalla jolla kykenevät – fyysisesti, 
moraalisesti ja rahallisesti. Sellaiset ihmiset ovat epäuskovaisia, heidän asemansa on aktiivisesti ja 
tarkoituksellisesti uskonnon vastainen. Allaah sanoo: 
 
”Uskovaiset eivät ota epäuskovaisia liittolaisikseen uskovaisten sijaan. Joka tekee näin, niin 
Allaah ei koskaan tule auttamaan häntä millään tavalla...” [Aal ‟Imraan 3:28] 
 
At-Tabari toteaa, että sellainen henkilö on irtisanoutunut Allahista, ja että Allahilla ei ole mitään 
tekemistä sellaisen henkilön kanssa, joka aktiivisesti hylkää Hänet ja kieltää Hänen uskontonsa. 
Allaah sanoo: 
 
”Oi te, jotka uskotte! Älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä suojelijoiksi, he ovat toinen toistensa 
suojelijoita, ja joka teistä liittoutuu heidän kanssaan, niin totisesti hän on yksi heistä.” [Al- 
Maa‟idah 5:51] 
 
Ja Profeetan saws sanoin: “Joka liittyy epäuskovaisiin ja elää heidän joukossaan, on yksi heistä.”8

 

 
6 Karmat-nimisen miehen 800-luvulla perustama islamin ulkopuolinen sekti, joka mm. väittää Koraanin olevan pelkkä 
vertauskuva, ja kieltää rukouksen, paastoamisen ja ilmestyksen. 

7 Ibn Hazm, Al-Muhalla‟, osa13/139-140 

8 Ibn „Atiiq, “Ad-Difaa‟”, s.10-12. 
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„Abdullaah Ibn „Umar sanoi: “Joka asettuu epäuskovaisten joukkoon, juhlii heidän juhliaan ja 
liittyy heidän ratsuväkeensä ja kuolee heidän keskuudessaan, tullaan myös nostamaan ylös heidän 
joukossaan Ylösnousemuksen päivänä.”9

 

 
Muhammad ibn „Abdil-Wahhaab, olkoon Allaah hänelle armollinen, mainitsi, että sellaisen 
muslimin tapauksessa, jonka kansa pysyy epäuskossa ja seuraa islamin vihollisia, niin hänestäkin 
tulee epäuskovainen, mikäli hän kieltäytyy hylkäämästä kansansa vain sen takia, että se (heidän 
jättämisensä) on hänelle vaikeaa. Hän päätyisi taistelemaan muslimeita vastaan kansansa rinnalla, 
omaisuudellaan ja elämällään. Ja jos he määräisivät häntä naimaan isänsä vaimon, eikä hän pystyisi 
estämään sitä muuta kuin muuttamalla pois maastaan, niin hän menisi hänen kanssaan naimisiin. 
Hänen liittolaisuutensa ja osanottamisensa heidän kanssaan heidän kampanjaansa islamia vastaan 
sekä heidän ponnisteluissaan Allahia ja Hänen Lähettilästään saws vastaan on paljon pahempi, kuin 
isänsä vaimon kanssa naimisiin meneminen. Hän on myös epäuskovainen, josta Allaah on sanonut: 

 
”Tulette löytämään toisia, jotka haluavat suojelusta teiltä ja omalta kansaltaan. Joka kerta, kun 
heitä kohtaa koettelemus, he sortuvat siihen. Joten jos he eivät vetäydy luotanne, eivätkä tarjoa 
teille rauhaa, eivätkä pidättele käsiään (vahingoittamasta teitä), niin ottakaa heidät kiinni ja 
tappakaa heidät missä ikinä löydätte heitä. Ja heitä vastaan olemme antaneet teille selvän 
valtuutuksen.” [An-Nisaa‟ 4:91] 

 
Toinen ryhmä: He ovat niitä, jotka jäävät epäuskovaisten joukkoon rahan, perheen tai kotimaan 
takia. He eivät osoita vahvoja siteitä uskontoaan (islamia) kohtaan, eivätkä muuta pois. He eivät tue 
epäuskovaisia muslimeita vastaan sanallisesti tai teoin. Heidän sydämensä eivät ole kiinni heissä, 
eivätkä he puhu heidän puolestaan. Sellaista henkilöä ei pidetä epäuskovaisena pelkästään sen takia, 
että hän jatkaa epäuskovaisten keskuudessa asumista, mutta monet sanoisivat, että hän on 
tottelematon Allahia ja Hänen Lähettilästään kohtaan olemalla lähtemättä muslimien luokse 
asumaan, vaikka hän saattaakin salaa vihata epäuskovaisia. Allaah on sanonut: 

 
”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, 
he (enkelit) tulevat sanomaan heille: 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat 'Olimme heikkoja ja 
sorrettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja, jotta teette 
hijran siinä?' Joten sellaisten leposija on Helvetti - mikä huono määränpää se onkaan.” [An- 
Nisaa‟ 4:97] 

 
Ibn Kathiir toteaa: He tekivät vääryyttä itselleen kieltäytymällä muuttamasta. Hän jatkaa sanomalla, 
että tämä jae vakiinnuttaa yleisen säännön, joka pätee jokaiseen, jota estetään harjoittamasta 
uskontoaan, ja joka siitä huolimatta vapaaehtoisesti pysyy epäuskovaisten keskuudessa. Oppineiden 
keskuudessa ei ole mitään erimielisyyttä (tätä asiaa koskien), ja kaikissa lähteissä sanotaan, että 
tällainen teko on kielletty.10

 

 
Al-Bukhaarii kertoi Ibn ‟Abbaasin sanoneen, että tämä jae koski ”Joitain muslimien joukosta olleita 
henkilöitä, jotka jäivät Profeetan saws aikana Mekan pakanoiden keskuuteen kasvattamaan heidän 
joukkojaan. Kun taisteluja puhkesi, jotkut heistä tapettiin ja jotkut haavoittuivat. Sitten Allaah 
paljasti jakeen ‟Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä 
vääryyttä  itselleen.‟”11 

9 Ibn Taimiyyah sanoi kirjassaan “Iqtidaa‟ As-Siraat Al-Mustaqiim”, s.200, että tämän hadiithin kertojaketju on sahiih. 

10 “Tafsiir Ibn Kathiir”, 2/343; Ibn „Atiiq, “Ad-Difaa‟”, s.13.11 “Sahiih Al-Bukhaarii”, osa 8/262, hadiith 4596. 
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Tämä ilmestys torjui mitkä tahansa tekosyyt, mitä heillä olisikaan saattanut olla: 
 
”Sano: ‟Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, sukulaisenne, hankkimanne omaisuus, 
kauppa jossa pelkäätte tappiota, tai talo jota rakastatte, ovat teille rakastetumpia kuin Allaah ja 
Hänen Lähettiläänsä sekä taisteleminen Hänen tiellään, niin odottakaa, kunnes Allaah tuo 
päätöksensä (ts. rangaistuksensa). Ja Allaah ei johdata niitä, jotka ovat pahantekijöitä.‟” [At- 
Tawbah 9:24] 
 
Jokainen, joka kieltäytyy muuttamasta, käyttää jotakin näistä kahdeksasta tekosyystä. Mutta Allaah 
on jo hylännyt nämä tekosyyt sanoen, että ne, jotka tekevät sellaisia väitöksiä, ovat tottelemattomia 
Häntä kohtaan – ja tämä oli erityisesti niitä koskien, jotka päättivät pysyä Mekassa, joka on pyhin 
paikka maan päällä. Allaah vaati uskovaisia lähtemään siitä paikasta, ja edes rakkaus sitä kohtaan ei 
ollut hyväksyttävä tekosyy. Joten kuinka sellainen tekosyy sitten pätisi muihin paikkoihin, kuin 
Mekkaan?12

 

 
Kolmas ryhmä: He ovat niitä, jotka pysyvät epäuskovaisten keskuudessa vailla esteitä, ja heitä on 
kahdenlaisia: 
 

1. Ne, jotka kykenevät avoimesti julistamaan uskontoaan ja irtisanoutumaan epäuskosta. Aina kun 
he kykenevät, he irtisanoutuvat selkeästi epäuskovaisista ja kertovat heille avoimesti, että he ovat 
kaukana totuudesta, ja että he ovat väärässä. Tämä on sitä, joka on tunnettu nimellä ‟Idhhaar Ad- 
Diin‟, tai „Islamin julistaminen‟. Tämä on se asia, joka vapauttaa henkilön velvollisuudesta muuttaa. 
Kuten Allaah on sanonut: ”Sano: ‟Oi epäuskovaiset, minä en palvo sitä, mitä te palvotte, ettekä te 
palvo sitä, mitä minä palvon…‟” 

 
Täten Muhammadia saws määrättiin kertomaan epäuskovaisille heidän selkeästä epäuskostaan, sekä 
siitä, että heidän uskontonsa ei ollut sama, eikä myöskään heidän palvontansa, tai se, mitä he 
palvoivat. Se, että he eivät voi olla Allahin palvelijoita niin kauan kuin he pysyivät vääryyden 
palvelijoina. Hänet määrättiin ilmaisemaan tyytyväisyytensä islamiin uskontona, sekä 
kieltäytymisensä epäuskovaisten uskonnosta. Allaah sanoo: 
 
”Sano: ‟Oi ihmiset! Jos teillä on epäilyksiä minun uskonnostani (islamista), niin (tietäkää, että) 
minä en palvo niitä, mitä te palvotte Allahin rinnalla, vaan palvon Allahia, Joka saa teidät 
kuolemaan, ja minut on määrätty olemaan uskovaisten joukosta. Ja (minulle on kerrottu että) 
käännä kasvosi kohti uskontoa haniifan (islamilainen monoteismi), äläkä koskaan ole yksi 
epäjumalanpalvojista.‟” [Yuunus 10:104-105] 
 
Näin ollen sellaisen, joka tekee tämän, ei ole pakollista muuttaa. Uskontonsa julistaminen ei tarkoita 
sitä, että yksinkertaisesti jättää ihmiset palvomaan sitä mitä he haluavat, kommentoimatta mitään, 
kuten kristityt ja juutalaiset tekevät. Se tarkoittaa sitä, että on selkeästi ja suoraan tuomittava se, mitä 
he palvovat, sekä osoitettava vihollisuutta epäuskovaisia kohtaan – mikäli tässä epäonnistuu, niin se 
ei ole islamin julistamista. 
 

2. Niillä, jotka elävät epäuskovaisten joukossa, ja joilla ei ole keinoa lähteä, tai joilla ei ole voimia 
pitää puoliaan, on lupa jäädä. Allaah sanoo: 

 
”Paitsi heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät kykene tekemään suunnitelmaa eivätkä 
saamaan johdatusta tiellä.” [An-Nisaa‟ 4:98] 
 
 

12 Ibn „Atiiq, “Ad-Difaa‟”, s. 13-14, ja katso myös Ibn ‟Atiiqin “Bayaan An-Najaat wal-Fakak”, s.70-72. 
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Mutta tämä vapautus tulee epäuskovaisten joukkoon jääville annetun lupauksen jälkeen, että 
”Sellaisten leposija on Helvetti - mikä huono määränpää se onkaan.” [An-Nisaa‟ 4:97] 
 
Se on vapautus niille, jotka eivät kyenneet tekemään suunnitelmaa tai löytämään mitään muuta tietä 
pois. Ibn Kathiir toteaa: ”Nämä olivat ne ihmiset, jotka eivät kyenneet erkaantumaan 
epäuskovaisista, ja vaikka he olisivat kyenneet, niin he eivät olisi pystyneet löytämään tietään.”13

 

 
Allaah sanoo: 
 
“Ja mikä teissä on vikana, kun ette taistele Allahin tiellä, sekä niiden heikkojen ja sorrettujen 
miesten, naisten ja lasten puolesta, joiden pyyntö on: ‟Herramme! Vie meidät pois tästä kylästä 
jonka asukkaat ovat sortajia, ja nosta meille luotasi suojelija, ja nosta meille luotasi auttaja.‟” 
[An-Nisaa‟ 4:75] 
 
Joten ensimmäisessä jakeessa Allaah mainitsee heidän tilanteensa – heidän heikkoutensa ja 
kykenemättömyytensä löytää tietä vapauttaa itsensä – ja toisessa Hän mainitsee heidän pyyntönsä 
Allahille, että Hän vie heidät pois sortajiensa ulottuvista ja antaa heille suojelijan, auttajan ja 
johdattajan kohti voittoa. Näille ihmisille Allaah sanoo: 
 
”Joten näille on toivoa, että Allaah tulee antamaan heille anteeksi, ja Allaah on Armahtava, 
Anteeksiantava.” [An-Nisaa‟ 4:99] 

Al-Baghawi kommentoi, että “Muslimin, joka joutuu epäuskovaisten vangiksi, on paettava mikäli 
kykenee, sillä hänen ei ole sallittua jäädä heidän joukkoonsa. Jos he pakottavat hänet lupaamaan 
ettei hän pakene jos he vapauttavat hänet, niin hänen tulee antaa heille tämä lupaus, mutta sitten 
hänen on yritettävä paeta – hänen päälleen ei ole mitään syytöstä valheestaan, sillä he itse 
pakottivat hänet. Mutta jos hän antaa heille tämän lupauksen päästäkseen heidän suosioonsa, niin 
hänen olisi samalla lailla pakollista paeta, mutta silloin hänen on myös suoritettava hyvitys 
petettyään heidän luottamuksensa tahallisesti.”14

 

 
Kaupankäynnin takia epäuskon maihin (Daar Al-Harb) matkaamista koskevat määräykset ovat 
erittäin yksityiskohtaisia. Mikäli henkilö kykenee julistamaan uskoaan sekä olemaan tukematta 
epäuskovaisia, niin silloin tämä on sallittua. Totisesti jotkut Profeetan saws seuralaisista matkustivat 
joihinkin epäuskovaisten maihin kaupankäyntiä tavoitellen; heidän joukossaan oli Abu Bakr As- 
Siddiiq. Profeetta saws ei estänyt heitä tekemästä tätä, kuten Imaam Ahmad huomauttaa 
Musnadissaan sekä muualla.15

 

 
Mikäli ei kykene julistamaan uskontoaan tai ei pysty välttämään heidän tukemistaan, niin siinä 
tapauksessa ei ole sallittua mennä heidän keskuuteensa kaupankäynnin takia. Oppineet ovat 
käsitelleet tätä aihetta, ja asianomainen tuki heidän näkökantaansa löytyy Profeetan saws 
hadiitheista. Allaah on vaatinut kaikkia uskovaisia pitämään kiinni uskonnostaan sekä vastustamaan 
epäuskovaisia. Minkään asian ei ole sallittua jäytää tai häiritä näitä velvollisuuksia (ts. niiden 
täyttämistä).16

 
 
 

13 “Tafsiir Ibn Kathiir”, osa 2/343. 

14 Al-Baghawi, “Sharh As-Sunnah”, osa 10/246.15 Tämä on lainattu “Al-Jaami‟ Al-Fairid”:ista, mutta kirjoittaja ei 
kyennyt löytämään sellaisia viittauksia Musnadista. 16 Ks. “Al-Jaami‟ Al-Fariid”, s.382, 2. painos. 
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Vaikka tämä on hyvin selvää monista eri lähteistä, niin siltikin näemme monien nykypäivän 
muslimien joukossa huolettoman asenteen tätä aihetta kohtaan. Ystävyyden muodostamisesta niiden 
kanssa, jotka ovat oikeutetusti meidän vihollisiamme, sekä yhteisöjen perustamisesta heidän 
maihinsa on tullut pikkujuttu. Jotkut muslimit jopa lähettävät lapsensa länteen opiskelemaan 
islamilaista lakia ja arabiaa eurooppalaisissa ja amerikkalaisissa yliopistoissa! Tämä tulee olemaan 
absurdina muistomerkkinä niiden 1900-luvun muslimien typeryydelle, jotka lähettivät lapsensa 
epäuskovaisten luokse opiskelemaan islamilaista lakia ja arabiaa! Meidän oppineemme ovat 
varoittaneet meitä riittävästi niistä vaaroista, joita nämä kysymykset nostattavat, ja he ovat selittäneet 
juurta jaksaen sellaisten oppilasvaihtojen riskit, sekä epäuskovaisten halun turmella nuorisomme 
mielet ja kääntää heidät pois islamista, joten meidän tulisi ottaa aikaa miettiä sitä, mitä olemme 
tekemässä.17

 

 
2. Muuttaminen epäuskon asuinsijasta muslimimaihin 

“Hijrah” on arabiankielinen vastine maastamuutolle. Pohjimmiltaan sen merkitys on ‟erkaantua‟ tai 
‟hylätä‟. Uskonnollisessa terminologiassa se tarkoittaa muuttoa pois ei-muslimiasuinpaikasta 
sellaiseen paikkaan, jossa on islamin läsnäolo.18 Se on tosiasia, että islamin vastustajat eivät ikinä 
tule jättämään rauhaan niitä, joiden uskonto on islaam – joka perustuu kaiken palvonnan 
ohjaamiseen Allahille ja epäjumalanpalvonnan ja epäuskovaisten torjumiseen sekä vihan 
osoittamiseen heitä kohtaan – kuten Allaah on sanonut: 

”Ja he eivät ikinä lakkaa taistelemasta teitä vastaan, kunnes saavat teidät käännettyä pois 
uskonnostanne jos kykenevät.” [Al-Baqarah 2:217] 

Ja Hän sanoo Luolan asukkaista: 
 
”Totisesti jos he saisivat tietää teistä, he kivittäisivät teidät (kuoliaaksi) tai kääntäisivät teidät 
takaisin uskontoonsa, ja siinä tapauksessa ette koskaan kukoistaisi.” [Al-Kahf 18:20] 

Ja lopuksi, epäuskovaisten julistamasta tavoitteesta Allaah sanoo: 
 
”Ne, jotka tekivät epäuskoa, sanoivat Lähettiläilleen: „Tulemme totisesti ajamaan teidät pois 
maastamme, tai sitten te palaatte meidän uskontoomme.‟ Joten heidän Herransa paljasti heille: 
‟Totisesti tulemme tuhoamaan väärintekijät.‟” [Ibraahiim 14:13] 

 
Myös Waraqah ibn Nawfal (Profeetan saws vaimon Khadiijahn serkku) sanoi, Profeetan saws 
tehtävää odottaen: “Kunpa olisin nuori siihen aikaan, kun kansasi tulee ajamaan sinut pois.” Hän 
(Profeetta saws) sanoi: ”Tulevatko he karkottamaan minut?” ”Kyllä,” Nawfal vastasi, ”Kukaan ei 
koskaan ole tullut tällaisen asian kanssa ilman, että hänen oma kansansa ajoi hänet pois.” 
JotenQuraishilaiset olivat ensimmäiset, jotka ajoivat Profeetan saws Mekasta Taa‟ifiin ja sitten 
Medinaan; ja jotkut hänen saws seuralaisistaan muuttivat kahdesti Etiopiaan.19 
 
 
 

17 Kaksi näistä oppineista ovat Muhammad Muhammad arvokkaissa kirjoissaan “Al-Ittjaahaat Al-Wataniyyah”, “Al- 
Islaam wal-Hadaarah Al-Gharbiyyah” sekä “Husununa Muhaddada min Dakhilihaa”; on myös olemasa Shaikh 
Muhamad Lutfi As-Sabaagh in tekemä arvokas tutkielma nimeltään “Al-Ibtiaa‟th wa Makhaatiruhu”. 

18 “Fath Al-Baarii” 

19 Ibn „Atiiq, “Ad-Difaa‟”, s.18, 19, ja “Siirah Ibn Hishaam”, osa 1, s.254. 
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Hijrah on ensiarvoisen tärkeä osa islamia: se on samalla sekä johtava liittolaisuuden ja vihollisuuden 
(al-walaa‟ wal-baraa‟) periaate, että korkein ilmentymä siitä. Muslimit eivät ikinä olisi kyenneet 
hylkäämään kotejaan ja perheitään, altistaen itsensä eron tuskalle ja pois muuttamisen vaikeudelle, 
ellei se olisi ollut välttämätöntä heidän uskontonsa harjoittamiselle sekä islamin julistamiselle 
maassa. Allaah lupasi näille muuttajille suuren palkkion niin tässä maailmassa kuin seuraavassakin, 
sanoen: 
 
”Ja ne, jotka muuttivat Allahin takia kärsittyään sortoa, tulemme varmasti antamaan heille 
hyvän asumuksen tässä maailmassa, ja totisesti tuonpuoleisen palkkio on suurempi, jos he vain 
tietäisivät. Ne, jotka olivat kärsivällisiä ja luottivat Herraansa täydellisesti.” [An-Nahl 16:41-42] 
 
Hijralla on kokonaisvaltainen merkitys siten, kuin se islamissa ymmärretään. Se ei ole pelkästään 
yhdestä paikasta toiseen muuttamisen teko; ts. ei-muslimimaasta muslimimaahan muuttaminen. Ibn 
Al-Qayyim selitti, että se on itse asiassa sekä vartalon, että sielun muutto. Se on fyysinen muutto 
yhdestä paikasta toiseen, sekä henkinen muutto Allahin ja Hänen Lähettiläänsä saws luokse. Tämä 
toinen muutto on se, mikä lasketaan todelliseksi muutoksi, sillä vartalo ainoastaan seuraa sielua. 
Näin ollen yhdestä asiasta johonkin toiseen muuttamisen merkitys on se, että sydän muuttaa jonkin 
muun kuin Allahin rakastamisesta Allahin rakastamiseen; jonkin tai jonkun muun palvelemisesta 
Allahin palvelemiseen ja palvontaan; jonkin tai jonkun muun pelkäämisestä Allahilta toivomiseen ja 
Häneen luottamiseen. Allaah on se, Joka on toivon ja pelon kohde; rukoukset ohjataan Hänelle; ja 
Hän on se, Jonka edessä tunnetaan nöyryyttä ja kunnioitusta. Tämä on sen pakenemisen merkitys, 
jonka Allaah mainitsee määräyksessä ”Joten paetkaa Allahin luokse.” [Az-Zaariyaat 51:50] 
 

Tämä on monoteismin (tawhiidin) ydin – että hylkää kaiken muun ja pakenee Allahin luokse. 
Pakeneminen on yhdestä asiasta johonkin toiseen asiaan; ja tässä tapauksessa se on (pakeneminen) 
mistä tahansa, mikä on vihattavaa Allahin silmissä, sellaiseen, jota Hän rakastaa. Pohjimmiltaan 
tämä on joko rakkauden tai inhon ilmaisu. Joka pakenee jotain asiaa ja vaihtaa ei-toivottavan asian 
johonkin parempaan, on vastuussa omaksi parhaakseen. Tällainen muutto voi olla enemmän tai 
vähemmän vahvasti motivoitu, riippuen rakkauden tasosta henkilön sydämestä. Mitä vahvempi ja 
syvempi rakkaus, sitä täydellisempi ja turvatumpi muutto on. Mikäli tämä rakkaus on pinnallista, 
niin siinä tapauksessa muuttaminen on vähemmän turvattu, ja tämä saattaa jatkua jopa täydelliseen 
välinpitämättömyyteen asti.20

 
 

Määräykset koskien itse fyysistä muuttoa epäuskovaisten maista islamin maihin ovat kuten seuraa: 
Imaam Al-Khattaabii21 huomautti, että islamin alkuaikoina fyysinen muuttaminen oli suositeltavaa, 
mutta ei vaadittavaa, kuten Allaah sanoo: 
 
”Joka muuttaa Allahin takia, tulee löytämään maassa monia turvapaikkoja ja elantoa.” [An- 
Nisaa‟ 4:100] 

Tämä (jae) paljastettiin silloin, kun Muslimien Mekassa kohtaamat pakanoiden vainot olivat 
kovenemassa sen jälkeen, kun Profeetta saws oli lähtenyt Medinaan. Mutta tämän jälkeen heitä 
määrättiin sittemmin seuraamaan häntä saws sinne (Medinaan) ollakseen hänen saws kanssaan. 
 

20 Ibn al-Qayyim, “Ar-Risaalah At-Tabuuqiyyah”, s. 14-18, 2. pianos, 1384, Eygpti. 

21 Hänen koko nimensä on Imaam Hamad Ibn Muhammad Ibn Ibraahiim Ibn Al-Khattaab, Zaid Ibn Al-
Khattaabinjälkeläisistä, hänet tunnetaan nimellä Abu Sulaymaan. Hän oli lakioppint, hadiith-kertoja, runoilija ja 
kielitieteilijä. Hänen oppilaidensa joukossa oli mm. Hakiim An-Naisabuurii. Al-Khattabii syntyi Kabulissa 319 A.H. ja 
kuoli vuonna 388 A.H. Lisätietoja varten ks. kirjan “Maalim As-Sunan” esittely, joka on julkaistu yhdessä kirjan 
“Sunan Abi Dawuud” kanssa, osa 1/11, sekä Az-Zarkaalin kirja “Al-A‟laam”. 
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Heidät määrättiin toimimaan yhteistyössä yhtenä yhteisönä, oppimaan uskontonsa Profeetalta saws 
sekä saamaan ymmärrystä sitä (uskontoaan) koskien suoraan Profeetalta saws. Tähän aikaan suurin 
muslimiyhteisöä uhkaava tekijä oli Quraish-heimo, jolla oli Mekan herruus. Kun Mekka (ts. Mekan 
epäuskovaiset liittolaisineen) oli kukistettu, velvollisuus nostettiin jälleen ja muuttamisesta tuli taas 
vapaaehtoista. Kun pidämme tämän mielessä, voimme paremmin ymmärtää Mu‟aawiyan kerronnan, 
jossa hän kertoi Profeetan saws sanoneen: ”Maastamuutto ei tule loppumaan ennen kuin katumus 
loppuu, ja katumus ei tule loppumaan ennen kuin aurinko nousee lännestä,” sekä Ibn 
‟Abbaasin kerronnan, jossa hän sanoi: ”Profeetta saws sanoi Mekan valloituksen päivänä: 

‟(Valloituksen jälkeen) Ei ole maastamuuttoa, muuta kuin jihaad ja hyvät aikomukset, ja kun teitä 
kutsutaan jihaadiin, teidän tulee vastata kutsuun välittömästi.”22 Ibn „Abbaasin hadiithin 
kertojaketju on sahiih, mutta jotkut kiistelevät Mu‟aawiyan hadiithin ketjusta.23

 

 
Hijran suuresta merkityksestä johtuen, erityisesti islamin alkuaikoina, Allaah sanoi, että se (ts. sen 
tekemättä jättäminen) vaurioitti yhteisen tuen siteitä niiden muslimien välillä, jotka muuttivat 
Medinaan, sekä niiden, jotka valitsivat Mekkaan jäämisen. Hän sanoi: 
 
“Totisesti ne, jotka uskovat, ja jotka muuttivat ja taistelivat Allahin tiellä omaisuudellaan ja 
hengellään, sekä ne, jotka antoivat (heille) turvapaikan ja apua – nämä ovat toinen toistensa 
liittolaisia. Mutta niillä, jotka uskoivat, mutteivät muuttaneet, ei ole mitään osaa tässä liitossa 
kunnes hekin muuttavat. Mutta jos he pyytävät apuanne uskonnossa, niin teidän on autettava, 
paitsi sellaista kansaa vastaan, joiden kanssa teillä on sopimus. Ja Allaah on Kaikkinäkevä siitä, 
mitä te teette.” [Al-Anfaal 8:72] 
 
Tämän jälkeen Allaah ylistää muuttajia ja auttajia (Muhaajiruun ja Ansaar) sanoen: 
 
”Ja ne, jotka uskoivat ja muuttivat ja taistelivat Allahin tiellä, sekä ne, jotka antoivat turvapaikan 
ja apua – nämä ovat todellisia uskovaisia. Heille kuuluu anteeksianto ja antelias elanto (ts. 
Paratiisi).” [Al-Anfaal 8:74] 

Olemme jo (kirjan aiemmissa osissa) keskustelleen Muhaajiriineista ja Ansaareista, mutta nyt 
tulemme käsittelemään niitä uskovaisia, jotka eivät tehneet hijraa, vaan jäivät Mekkaan konfliktin 
aikana. Allaah sanoo: 
 
”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, 
he (enkelit) tulevat sanomaan heille: 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat 'Olimme heikkoja ja 
sorrettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Allahin maa ollut tarpeeksi laaja, jotta teette 
hijran siinä?' Joten sellaisten leposija on Helvetti - mikä huono määränpää se onkaan. Paitsi 
heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät kykene tekemään suunnitelmaa eivätkä saamaan 
johdatusta tiellä. Joten näille on toivoa, että Allaah tulee antamaan heille anteeksi, ja Allaah on 
Armahtava, Anteeksiantava.”” [An-Nisaa' 4:97-99] 
 
Al-Bukhaarii kertoo Ibn ‟Abbaasin sanoneen, että jotkut muslimit elivät epäuskovaisten joukossa, 
kasvattaen heidän määräänsä Profeetan saws aikana. He kuolivat tai haavoittuivat taistelussa, joten 
Allaah paljasti ”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä 
vääryyttä itselleen.” 
22 “Sahiih Al-Bukhaarii”, Kitaab Al-Jihaad, osa 6/37, hadiith 2825.23 Al-Khattaabii, “Maalim As-Sunan”, osa 3/352, 
Ahmad Shaakirin ja Muhammad Haamin Al-Faqiin tarkastamana, katso myös “An-Naasikh wal-Mansuukh”, s.207. 
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Näin ollen niillä uskovaisilla, jotka eivät muuttaneet, vaan pysyivät kodeissaan, ei ollut mitään 
osuutta sotasaaliiseen tai sen viidesosaan, lukuun ottamatta niitä taisteluita joihin he osallistuivat, 
kuten Imaam Ahmad sanoi.24 Tätä ilmentää Imaam Ahmadin sekä myös Muslimin kertoma hadiith 
Sulaimaan ibn Buraidalta, joka kertoi isältään, että ”Aina, kun Profeetta saws nimitti johtajan jonkin 
armeijan tai joukko-osion johtoon, hän saws neuvoi häntä kahden kesken olemaan huolellinen 
velvollisuudestaan Allahia kohtaan, sekä suojelemaan määräyksensä alla olevien muslimien 
hyvinvointia. Sitten hän saws sanoi: ‟Taistele Allahin nimeen ja Hänen takiaan. Taistele jokaista 
sellaista vastaan, joka tekee epäuskoa Allahiin. Älä kavalla sotasaaliista, äläkä riko valaasi, äläkä 
silvo kuolleiden ruumiita, äläkä tapa lapsia. Kun kohtaat vihollisesi, epäjumalanpalvojat, kutsu 
heitä kolmeen asiaan, ja jos he vastaavat myönteisesti, hyväksykää se ja (sitten) pidättäytykää 
vahingoittamasta heitä millään tavalla. Sitten kutsukaa heitä muuttamaan omista maistaan 
Muhaajiruunien maahan, ja kertokaa heille että jos he tekevät niin, he tulevat saamaan kaiken mitä 
Muhaajiruuneilla on (etuoikeuksien ja velvollisuuksien suhteen). Mutta jos he kieltäytyvät 
muuttamasta, niin kertokaa heille, että he tulevat olemaan kuin beduiinimuslimit, ja että heihin 
tullaan soveltamaan muihin muslimeihin päteviä Allahin määräyksiä, ja että he eivät tule olemaan 
oikeutettuja mihinkään sotasaaliiseen tai fai‟hin (esim. paenneilta ja omaisuutensa jättäneiltä 
epäuskovaisilta ilman taistelua otettu omaisuus), elleivät he taistele jihaadissa  muslimien rinnalla. 
Jos he kieltäytyvät, niin vaatikaa heiltä jizyah, ja jos he suostuvat maksamaan jizyaa, niin 
hyväksykää se heiltä ja pidättäkää kätenne heiltä (ts. älkää vahingoittako heitä). Mutta jos he 
kieltäytyvät maksamasta jizyaa, niin tavoitelkaa Allahin apua ja taistelkaa heitä vastaan…”25 

Aiempi hijraa käsittelevä keskustelu voidaan tiivistää seuraavasti: 
 
1. Muuttaminen epäuskovaisten maista muslimien maihin oli pakollista Profeetan saws aikana, ja se 
on edelleenkin pakollista Tuomiopäivään asti. Se velvollisuus, jonka Profeetta saws poisti Mekan 
valloituksen jälkeen, oli velvollisuus asua hänen saws lähellään. Jokaisen, joka hyväksyy islamin 
eläessään sellaisten keskuudessa, jotka ovat sodassa muslimien kanssa, on pakollista lähteä 
asuakseen muslimien joukossa.26

 

 
Tätä tukee Mujaashi‟ Ibn Mas‟uudin hadiith, jossa hän sanoi: “Vein veljeni Profeetan saws luokse 
Mekan valloituksen jälkeen ja sanoin: „Oi Allahin Lähettläs! Olen tullut luoksesi veljeni kanssa, 
jotta voit ottaa häneltä liittolaisuuden valan hijraa varten.‟ Profeetta saws sanoi: ‟Hijran ihmiset 
(ts. ne, jotka muuttivat Medinaan ennen Mekan valloitusta) nauttivat hijran etuoikeudesta (ts. enää 
ei ole tarvetta tehdä hijraa Mekasta).‟ Sanoin Profeetalle: ‟Mistä asiasta otat hänen valansa 
liittolaisuudesta?‟ Profeetta saws sanoi: ‟Otan hänen valansa liittolaisuudesta islamia, uskoa ja 
jihaadia kohtaan.‟”27 

 
2. On pakollista jättää bid‟an (uudistusten) maat. Imaam Maalik sanoi: ”Yksikään teistä ei saa 
jäädä maahan, jossa Seuralaisia kirotaan.”28

 

 
3. On pakollista jättää sellainen paikka, jossa kielletyt käytännöt ovat laajalle levinneitä, sillä 
muslimien on pakollista vaatia Lain (ts. Sharii‟an) seuraamista.29 Ibn Taimiyyah sanoi tätä koskien: 
”Tietyn paikan tila heijastaa (siellä olevan) henkilön tilaa. On mahdollista olla välillä muslimi ja 

 
24 “Tafisir Ibn Kathiir”, osa 4/40.25 “Musnad Ahmad”, osa 5/352, sekä “Sahiih Muslim”, “Kitaab Al-Jihaad”, osa 
3/1357, hadiith 1731.26 Ibn Al-„Arabi, “Ahkaam Al-Qur‟aan”, osa 1/484, sekä An-Nawawin “Sharh Muslim”, osa 
13/8, ja “Tafsiir Al-Qurtubii”, osa 5/308.27 “Sahiih Al-Bukhaarii”, “Kitaab Al-Jihaad”, 6/189, hadiith 3079. 

28 Ibn Al-„Arabi, “Ahkaam Al-Qur‟aan”, osa 1/484-485.29 Sama kirja. 
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muulloin epäuskovainen; välillä vilpitön ja muulloin tekopyhä; välillä hyvä ja oikeamielinen ja 
muulloin mätä ja turmeltunut. Siten henkilöstä tulee kuten hänen asuinpaikkansa. Muutto 
epäuskon ja rienauksen maasta uskon ja rehellisyyden maahan on ilmaus katumuksesta sekä 
kääntymisestä pois epäuskosta ja kieroutuneisuudesta kohti uskoa ja tottelevaisuutta. Asia on näin 
Ylösnousemuksen päivään asti.”30

 

 
On pakollista paeta vainoja ja sortoa. Tämä tulee laskea yhdeksi niistä lukuisista Allahin 
siunauksista, joihin Hän on antanut valtuutuksensa jokaiselle, joka pelkää oman itsensä ja 
turvallisuutensa puolesta – mennä ja etsiä itselleen turvapaikka. Ensimmäinen henkilö, joka teki 
näin, oli Aabraham, joka sanoi hänen kansansa uhatessa häntä: ”Totisesti menen Herrani luokse, 
Hän tulee johdattamaan minua.” [37:99] Sen jälkeen oli Mooses: ”Joten hän pakeni sieltä 
peloissaan, pälyillen ympärilleen, ja sanoi: ‟Herrani, vie minut pois näiden sortajien ulottuvilta.‟”  
[28:21]31 
 
4. Epidemian aikaan ihmiset velvoitettiin lähtemään kaupungista ja pysyttelemään sen 
ympäristössä kunnes sairauden uhka oli poistunut. Poikkeus tähän oli ruton aikana (jolloin 
epidemia-alueella jo olevien oli kiellettyä poistua, ja sen ulkopuolella olevien oli kiellettyä tulla 
alueelle).32

 

5. Mikäli joku pelkää perheensä tai omaisuutensa turvallisuuden puolesta, hänen on myös 
paettava, sillä omaisuuden turvallisuus on kuin oman itsensä turvallisuus.33

 

Lopuksi, hijrah, kuten mikä tahansa muukin asia, on ennen kaikkea aikomuksesta kiinni, sillä 
Profeetta saws sanoi: “Totisesti teot ovat aikomusten mukaan, ja jokainen tullaan palkitsemaan 
aikomuksensa mukaan. Joten jonka tavoite on muuttaa Allahin ja Hänen Lähettiläänsä takia, 
hänen muuttonsa on Allahin ja Hänen Lähettiläänsä takia; ja jonka tavoite on muuttaa jonkin 
maallisen hyödyn takia tai ottaakseen jonkin naisen käsi avioliitossa, niin hänen muuttonsa on 
sen takia, mitä hän tavoitteli.”34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Islamista ja maahanmuutosta
	Näille sivuille on koottu otsikon aiheeseen liittyviä erillisiä kirjoituksia vuosien varrelta.
	Sivuluettelo kirjoitusten otsikoista:
	Islamista, rikollisuudesta ja maahanmuutosta sivut 2-7
	Islamista, rikollisuudesta ja maahanmuutosta
	Haastattelussa Nicolai Sennels
	1. Epäuskon asuinsijoilla eläminen
	”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, he (enkelit) tulevat sanomaan heille: 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat 'Olimme heikkoja ja sorrettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Al...
	”Uskovaiset eivät ota epäuskovaisia liittolaisikseen uskovaisten sijaan. Joka tekee näin, niin Allaah ei koskaan tule auttamaan häntä millään tavalla...” [Aal ‟Imraan 3:28]
	”Oi te, jotka uskotte! Älkää ottako juutalaisia ja kristittyjä suojelijoiksi, he ovat toinen toistensa suojelijoita, ja joka teistä liittoutuu heidän kanssaan, niin totisesti hän on yksi heistä.” [Al- Maa‟idah 5:51]
	”Tulette löytämään toisia, jotka haluavat suojelusta teiltä ja omalta kansaltaan. Joka kerta, kun heitä kohtaa koettelemus, he sortuvat siihen. Joten jos he eivät vetäydy luotanne, eivätkä tarjoa teille rauhaa, eivätkä pidättele käsiään (vahingoittama...
	”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, he (enkelit) tulevat sanomaan heille: 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat 'Olimme heikkoja ja sorrettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Al...
	”Sano: ‟Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, sukulaisenne, hankkimanne omaisuus, kauppa jossa pelkäätte tappiota, tai talo jota rakastatte, ovat teille rakastetumpia kuin Allaah ja Hänen Lähettiläänsä sekä taisteleminen Hänen tiellään, niin odott...
	”Sano: ‟Oi ihmiset! Jos teillä on epäilyksiä minun uskonnostani (islamista), niin (tietäkää, että) minä en palvo niitä, mitä te palvotte Allahin rinnalla, vaan palvon Allahia, Joka saa teidät kuolemaan, ja minut on määrätty olemaan uskovaisten joukost...
	”Paitsi heikot miehistä, naisista ja lapsista, jotka eivät kykene tekemään suunnitelmaa eivätkä saamaan johdatusta tiellä.” [An-Nisaa‟ 4:98]
	”Sellaisten leposija on Helvetti - mikä huono määränpää se onkaan.” [An-Nisaa‟ 4:97]
	“Ja mikä teissä on vikana, kun ette taistele Allahin tiellä, sekä niiden heikkojen ja sorrettujen miesten, naisten ja lasten puolesta, joiden pyyntö on: ‟Herramme! Vie meidät pois tästä kylästä jonka asukkaat ovat sortajia, ja nosta meille luotasi suo...
	”Joten näille on toivoa, että Allaah tulee antamaan heille anteeksi, ja Allaah on Armahtava, Anteeksiantava.” [An-Nisaa‟ 4:99]

	2. Muuttaminen epäuskon asuinsijasta muslimimaihin
	”Ja he eivät ikinä lakkaa taistelemasta teitä vastaan, kunnes saavat teidät käännettyä pois uskonnostanne jos kykenevät.” [Al-Baqarah 2:217]
	”Totisesti jos he saisivat tietää teistä, he kivittäisivät teidät (kuoliaaksi) tai kääntäisivät teidät takaisin uskontoonsa, ja siinä tapauksessa ette koskaan kukoistaisi.” [Al-Kahf 18:20]
	”Ne, jotka tekivät epäuskoa, sanoivat Lähettiläilleen: „Tulemme totisesti ajamaan teidät pois maastamme, tai sitten te palaatte meidän uskontoomme.‟ Joten heidän Herransa paljasti heille:
	”Ja ne, jotka muuttivat Allahin takia kärsittyään sortoa, tulemme varmasti antamaan heille hyvän asumuksen tässä maailmassa, ja totisesti tuonpuoleisen palkkio on suurempi, jos he vain tietäisivät. Ne, jotka olivat kärsivällisiä ja luottivat Herraansa...
	“Totisesti ne, jotka uskovat, ja jotka muuttivat ja taistelivat Allahin tiellä omaisuudellaan ja hengellään, sekä ne, jotka antoivat (heille) turvapaikan ja apua – nämä ovat toinen toistensa liittolaisia. Mutta niillä, jotka uskoivat, mutteivät muutta...
	”Ja ne, jotka uskoivat ja muuttivat ja taistelivat Allahin tiellä, sekä ne, jotka antoivat turvapaikan ja apua – nämä ovat todellisia uskovaisia. Heille kuuluu anteeksianto ja antelias elanto (ts.
	”Totisesti ne, joiden sielut enkelit ottavat (kuolemassa) kun he ovat tekemässä vääryyttä itselleen, he (enkelit) tulevat sanomaan heille: 'Missä (tilassa) te olitte?' He vastaavat 'Olimme heikkoja ja sorrettuja maassa.' He (enkelit) sanovat: 'Eikö Al...


