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Suomentajan huomautus
Tekstissä
käytetyt
ahadith
on
käännetty
suomenkielelle
englanninkielisistä käännöksistä, jotka on siis alun perin laadittu
arabiankielisistä alkuperäisteksteistä. Tästä syystä on tärkeää huomata,
etteivät ahadith-käännökset vastaa tarkalleen sitä, mitä Profeetan (saws)
on kerrottu sanoneen. Kirjaan lainatuissa Koraanin kohdissa on käytetty
Jaakko Hämeen-Anttilan Koraanin käännöstä. Tämän tai muiden Koraanin
käännösten ei voida katsoa täysin vastaavan alkuperäisen arabiankielisen
Koraanin merkityksiä.
Tekstiin translitteroiduissa arabiankielisissä nimissä ja sanoissa on
käytetty tunnetuimpia, englanninkieleen translitteroituja kirjoitusasuja,
jotka eivät lausumistavoiltaan täysin vastaa suomenkielen ääntämystä.
Profeetta Muhammadin nimen jälkeen lisätty ”saws = sallallaahu ’alaihi
wa sallam” sekä muiden Allaahin profeettojen nimien jälkeen lisätyt ”as =
alaihis-salaam” ovat rauhantoivotuksia, jotka lausutaan heidän
mainitsemisensa yhteydessä. Profeetan seuralaisten jälkeen lisätyt ”ra =
radiallaahu ’anhu” (miehestä), ”raa = radiallaahu ’anhaa” (naisesta) ja ”ram = radiallaahu ’anhumaa” (monikko), ilmaisevat Allaahin olleen heihin
tyytyväinen.
Tekstissä käytetty lyhenne ”JH” tarkoittaa ”jälkeen Hijran”, joka on
islamilaisen kalenterin alku ja tarkoittaa Profeetan (saws) muuttoa
Mekasta Medinaan. Lyhenne ”YA” tarkoittaa yleistä aikakautta, jota
käytämme gregoriaanisesta kalenterista jKr. sijaan.

Kuinka täydellinen oletkaan, oi Allaah,
ja ylistys kuuluu Sinulle!
Todistamme, ettei ole ketään palvonnan arvoista, paitsi Sinä.
Etsimme anteeksiantoasi
ja käännymme katuvina Sinun puoleesi.
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Shaikh Muhammad Salih al-Munajjid
Shaikh Muhammad Salih al-Munajjid syntyi 30.12.1381 JH. Hän suoritti
perus-, keski- ja toisen asteen opinnot Riadissa, sekä yliopisto-opintonsa
ad-Dahranissa, Saudi-Arabiassa.
Hän osallistui Shaikh Abd al-Aziz ibn Abdullah ibn Baz, Shaikh Muhammad
ibn Salih al-Uthaymin ja Shaikh Abdullah ibn Abdurrahman al-Jibrin
tunneille; he olivat shaikhit, joilta hän oppi eniten. Hän opiskeli myös
Shaikh Abdurrahman ibn Nasir al-Barrak ja Shaikh Muhammad, Sidi alHabib al-Shanqitin pojan alaisuudessa. Hän oppi Koraanin resitoinnin
Shaikh Said Aal Abdullahilta.
Häntä opettaneiden shaikhien joukossa olivat myös Shaikh Salih ibn
Fawzan Aal Fawzan, Shaikh Abdullah ibn Muhammad al-Ghunaymaan,
Shaikh Abd al-Muhsin az-Zamil ja Shaikh Abdurrahman ibn Salih alMahmud.
Shaikh, jolta hän oppi eniten koskien fatwoja, oli Shaikh Abd al-Aziz ibn
Abdullah ibn Baz – olkoon Allaah häneen tyytyväinen. Heidän välisensä
yhteistyö kesti viidentoista vuoden ajan. Shaikh ibn Baz kehotti häntä
opettamaan ja kirjoittamaan ‘Dawah and Guidance Centeriin' ( Markaz adDawah wal-Irshaad ) Dammaamiin ja pyysi heitä tekemään yhteistyötä
Shaikh Munajjidin kanssa järjestämällä luentoja, khutbia ja tunteja.
Shaikh Abd al-Aziz ibn Bazin vuoksi hänestä tuli khatiib (perjantaisaarnan
pitäjä), imaam (rukouksen johtaja) ja luennoitsija.
Shaikh Munajjid on myös kirjoittanut joitakin kirjoja, minkä lisäksi hän on
internetissä olevien fatwa-sivujen valvoja. Sivut sijaitsevat osoitteessa:
http://www.islam-qa.com.
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Johdanto

JOHDANTO

Ylistys Allaahille. Ylistämme Häntä ja etsimme Hänen apuaan ja
anteeksiantoaan. Etsimme turvaa Allaahista itsessämme olevaa pahuutta
vastaan ja pahoja tekojamme vastaan. Ketä Allaah johdattaa, häntä ei
voida johtaa harhaan, ja kenet Allaah johdattaa harhaan, häntä ei voida
opastaa. Todistan, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allaah yksin, ilman
kumppania, ja todistan, että Muhammad on Hänen palvelijansa ja
Lähettiläänsä.
Asioiden laittaminen oikeaan järjestykseen kotona on suuri vastuu ja
valtava tehtävä, johon jokaisen muslimimiehen ja -naisen tulisi pyrkiä,
kuten Allaah käskee. Heidän tulisi hoitaa asiansa kotona Allaahin
asettamien sääntöjen mukaan. Eräs keino saavuttaa tämä on hankkiutua
eroon pahoista asioista kotona. Seuraavassa pyritään korostamaan
joitakin pahoja asioita, joita tapahtuu joissakin kodeissa, ja joista on tullut
tuhon työkaluja muslimiumman (muslimiyhteisön) tyyssijoissa, joissa
tulevia sukupolvia kasvatetaan.
Tämä lyhyt kirjoitus korostaa joitakin näistä pahoista asioista, varoittaen
joistakin asioista, jotka ovat haraam (kiellettyjä). Se on lahja jokaiselle
totuudenetsijälle, joka etsii muutoksen keinoja, jotta voisi toteuttaa
Allaahin lähettilään (saws) käskyn: ”Jos joku teistä näkee pahan teon,
muuttakoon sen kädellään (toimimalla), ja jos hän ei pysty, sitten kielellään
(puhumalla), ja jos hän ei pysty, sitten sydämessään (tuntemalla, että se on
väärin) - ja se on heikointa uskoa.”1
Tämä keskustelu kattaa joitakin kiellettyjä tai pahoja asioita, jotka on jo
mainittu lyhyessä kirjassani Muslimikoti - 40 suositusta.2
Pyydän Allaahia, Armeliainta, Mahtavan Valtaistuimen Herraa, että tämä
ja aikaisempi kirja olisivat hyödyksi muslimiveljilleni. Allaah on Opas
Suoralle Polulle.

1
2

Muslimin muistiin merkitsemä, sahih (luotettava), 1/69
Suomennos tulossa pian, insha Allaah.
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1. NEUVO
Varo laskemasta ei-mahram3-sukulaisia vaimon luokse
aviomiehen poissa ollessa
Joissakin kodeissa asuu jonkin erityisen tilanteen takia miehen sukulaisia,
jotka eivät ole mahram hänen vaimolleen, kuten aviomiehen veli, joka
saattaa opiskella tai olla naimaton. Nämä sukulaiset saapuvat kotiin
kenenkään kiinnittämättä siihen huomiota, koska naapurustossa
tiedetään heidän olevan perheenpään sukulaisia, hänen veljiään,
veljenpoikiaan tai setiään. Tämä rento asenne saattaa aiheuttaa paljon
pahaa, jolla ansaitaan Allaahin viha, jos sitä ei valvota ja pidetä Allaahin
asettamissa rajoissa. Perusperiaate tässä asiassa on Profeetan (saws)
hadith: ”Varokaa astumasta naisten luokse.” Eräs mies Ansarien joukosta
sanoi: ”Oi Allaahin lähettiläs, mitä ajattelet langosta?” Tämä sanoi: ”Lanko
on kuolema!”4
An-Nawawi (olkoon Allaah hänelle armollinen) on sanonut: ”Ne, joihin
tällä hadithilla5 viitataan, ovat aviomiehen sukulaiset, lukuun ottamatta
hänen isäänsä ja poikiaan, koska he ovat mahram hänen vaimolleen ja
voivat olla yksin hänen kanssaan, joten heitä ei kuvata kuolemana. Tässä
viitataan miehen veljeen, veljenpoikaan, setään ja serkkuun ja muihin,
joiden kanssa vaimo voisi mennä naimisiin, jos hän ei vielä olisi naimisissa.
Yleensä ihmiset ottavat tämän asian kevyesti, mitä tulee näihin
sukulaisiin, joten veli saattaa olla yksin veljensä vaimon kanssa. Tästä
syystä häntä verrataan kuolemaan, koska hän ei saisi olla hänen kanssaan
enempää kuin muukalainenkaan saisi”.6
Lauseella ”lanko on kuolema” on lukuisia merkityksiä, kuten:
-Langon kanssa yksin oleminen voi johtaa henkiseen tuhoon, jos hän
tekee syntiä;
3

Mahram tarkoittaa lähisukulaista, jonka kanssa on kiellettyä mennä naimisiin, esim.
naiselle mahram -miehiä ovat isä, isoisä, veli, aviomies, aviomiehen isä, eno, setä.
4
Muistiin merkinnyt al-Bukhari, Fath al-Baari, 9/330
5
Hadith viittaa Profeetta Muhammadin jättämään perimätietoon - hänen sanontansa,
tekonsa ja hyväksymänsä asiat.
6
Fath al-Baari, 9/33
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-tai se voi johtaa kuolemaan, jos hän tekee moraalittoman teon ( zina eli
aviorikos) ja kivittämisrangaistus pannaan täytäntöön;
-tai se voi johtaa naisen tuhoon, jos mies jättää hänet, koska hänen
mustasukkaisuutensa saa hänet ottamaan avioeron hänestä;
-tai se voi tarkoittaa, että ei-mahram -naisen kanssa kaksin olemista tulee
varoa kuten kuolemaa;
-tai se voi tarkoittaa, että ei-mahram -naisen kanssa yksinolo on yhtä paha
asia kuin kuolema.
On sanottu, että annettakoon langon kuolla ennemmin kuin olla yksin eimahram -naisen kanssa.
Kaikki tämä nousee islamin halusta säilyttää perheet ja kotitaloudet, ja
estää tuhon työkaluja edes saavuttamasta heitä. Opittuasi, mitä Profeetta
(saws) on sanonut, mitä nyt ajattelet miehistä, jotka sanovat vaimoilleen:
”Jos veljeni tulee enkä ole täällä, laske hänet olohuoneeseen”, tai
vaimosta, joka sanoo vieraalleen: ”Mene olohuoneeseen”, kun kodissa ei
ole ketään muuta paikalla?
Heille, jotka nostavat luottamuksen tekosyyksi, sanoen ”luotan vaimooni
ja luotan veljeeni tai serkkuuni”, sanomme: luottamuksesi on hyvä, eikä
sinun tulisikaan olla epäileväinen, kun sinulla ei ole siihen mitään syytä,
mutta sinun pitäisi tietää Profeetan (saws) hadith: ”Yksikään mies ei ole
yksin ei-mahram -naisen kanssa, vaan Shaytaan (saatana) on kolmantena
läsnä heidän kanssaan”7; tämä koskee sekä hurskaimpia että
korruptoituneimpia ihmisistä. Islam ei vapauta ketään tällaisista
säännöistä.
Lisäksi: Kirjoittaessamme näitä muutamia rivejä kuulimme ongelmallisesta
tilanteesta, jossa (tässä lyhennetty versio) mies meni naimisiin naisen
kanssa ja toi tämän elämään perheensä kotiin, jossa vaimo eli onnellisena
hänen kanssaan. Sitten hänen nuorempi veljensä alkoi vierailla vaimon
luona aviomiehen poissa ollessa ja puhua tälle romanttiseen sävyyn, mikä
johti kahteen asiaan: ensinnäkin vaimo alkoi tuntea voimakasta
vastenmielisyyttä aviomiestään kohtaan, ja toiseksi hän rakastui tämän
7

Muistiin merkinnyt at-Tirmidhi, 1171
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veljeen. Mutta hän ei voinut erota aviomiehestään eikä tehdä, mitä halusi,
toisen miehen kanssa. Tämä oli kivulias rangaistus. Tämä tarina kuvaa
yhdenlaista turmeltuneisuutta, jonka lisäksi on olemassa monenlaista
muuta, joka kulminoituu moraalittomaan tekoon (zina/aviorikos) ja
aviottomien lapsien syntymiseen.

9
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2. NEUVO
Miesten ja naisten erottaminen toisistaan perhevierailuilla
Ihminen on luontaisesti seuraa rakastava ja seurallinen; hän tarvitsee
ystäviä, ja ystävyyssuhteisiin kuuluu toisten luona vieraileminen.
Kun vierailut tapahtuvat perheiden välillä, meidän tulisi tukkia pahuuden
tie erottamalla miehet ja naiset. Yksi viittaus siihen, että sekoittuminen on
haraam, on jakeessa (käännös merkityksestä):
”Kun te pyydätte hänen vaimoiltaan jotakin,
tehkää se verhon takaa.
Tämä on teille molemmille sopivinta.”8
Jos katsotaan perhevierailuilla tapahtuvan sekoittumisen
seurauksia, huomataan monta vastustettavaa asiaa, kuten:

pahoja

Suurimmassa osassa näissä yhteistapaamisissa naisten hijab9 on olematon
tai se ei ole oikeanlainen, joten nainen saattaa näyttää kauneutensa
jonkun edessä, jonka edessä hänelle ei ole sallittua paljastaa itseään.
Allaah sanoo (käännös merkityksestä):
”Ja käske uskovien naisten...
Heidän ei tule näyttää sulojaan...”10
Yhteistapaamisissa voi käydä niin, että nainen koristaa itsensä vieraita
varten tavalla, jolla hän ei ikinä korista itseään miestään varten.
Kun miehet näkevät naisia tapaamisessa, tämä aiheuttaa turmellusta
uskonnossa ja moraalissa, ja yllyttää haluja kielletyllä tavalla.
Puolisot saattavat riidellä ja vältellä toisiaan hälyttävällä tavalla, kun
toinen katsoo ja vinkkaa silmää toisen miehen vaimolle, tai nauraa ja
8

Koraani, al-Ahzab 33:53
Hijab on vaate, joka peittää naisen päästä varpaisiin lukuun ottamatta kasvoja ja
kämmeniä.
10
Koraani, an-Nur 24:31
10
9
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vitsailee hänen kanssaan, ja tämä nainen hänen miehensä kanssa.
Pariskunnan palattua kotiin tilanteen selvittely alkaa: Mies: ”Miksi nauroit
sille, mitä hän sanoi, kun hän ei sanonut mitään hauskaa?” Nainen: ”Ja
miksi sinä vinkkasit silmää hänelle?” Mies: ”Kun hän puhui, ymmärsit
häntä nopeasti, mutta et ymmärrä alkuunkaan mitä minä puhun!” Joten
he syyttelevät toisiaan ja tapaus päättyy vihaan ja jopa avioeroon.
Jotkut miehet ja naiset saattavat pahoitella epäonneaan avioliitossa,
miehen verratessa vaimoaan ystävänsä vaimoon, tai naisen verratessa
miestään ystävänsä mieheen. Mies sanoo itselleen: ”Hän puhuu ja vastaa
kysymyksiin... hän on hyvin koulutettu ja minun vaimoni tietämätön,
hänellä ei ole koulutusta...” ja nainen saattaa sanoa itsekseen: ”Hän on
niin onnekas! Hänen miehensä on fiksu ja kauniisti puhuva, ja minun
mieheni on niin tylsä ja puhuu ajattelematta.” Tämä pilaa aviollisen
suhteen tai johtaa huonoon kohteluun.
Jotkut ihmiset saattavat esittää toisille, että heillä on asioita, joita heillä
todellisuudessa ei ole. Mies saattaa neuvoa vaimoaan muiden miesten
edessä teeskennellen, että hänellä on vahva luonne, mutta ollessaan
kahden vaimonsa kanssa kotona hän on kesy kotikissa. Nainen saattaa
lainata kultaa ja käyttää sitä, jotta muut ihmiset näkisivät, että hänellä on
sitä ja tätä. Mutta Profeetta (saws) on sanonut: ”Joka ylpeilee sillä, mikä ei
kuulu hänelle, on kuin hän, joka on pukenut ylleen valheen vaatteen.”11
Nämä myöhäiset yhteistapaamiset johtavat ajanhukkaan, kielen synteihin,
ja pienet lapset jätetään yksin kotiin (jotta he eivät häiritsisi iltaa
itkuillaan!)
Nämä myöhäiset tapaamiset saattavat jopa kehittyä niin pitkälle, että
niihin liittyy monenlaisia suuria syntejä, kuten viinin juontia ja uhkapeliä,
etenkin niin sanotun ”ylemmän luokan” keskuudessa. Yksi suurista
synneistä, jota esiintyy näissä tapaamisissa, on uskottomien seuraaminen
ja heidän matkimisensa tyyleissä ja erilaisissa tavoissa. Allaahin lähettiläs
(saws) on sanonut: ”Joka matkii ihmisiä, on yksi heistä.”12

11
12

Al-Bukharin muistiin merkitsemä, al-Fath, 9/317
Imam Ahmadin muistiin merkitsemä, al-Musnadissa, 2/50; Sahih al-Jaami, 2828, 6025
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3. NEUVO
Niiden vaarojen välttäminen, joita kuljettajien
ja palvelijoiden pitäminen kotona tuo tullessaan
Pyrkimys päästä eroon pahasta on uskonnollinen velvollisuus, ja
pahuuden ja fitnan13 ovien sulkeminen on yksi sharian14 painopisteitä.
Paljon fitnaa ja syntiä on tullut luoksemme palvelijoiden ja kuljettajien
mukana, mutta monet ihmiset eivät kiinnitä huomiota tähän, ja jos he sen
huomaavat, he eivät ota sitä vakavasti. Henkilö saattaa haavoittua
samasta kohtaa toistuvasti, mutta hän ei tunne kipua, tai hän saattaa
kuulla katastrofista, joka tapahtui lähellä hänen kotiaan, mutta hän ei ota
opikseen siitä. Tämä johtuu heikosta uskosta ja kykenemättömyydestä
tuntea, että Allaah on lähellä. Tämä kykenemättömyys vaivaa monien
ihmisten sydämiä nykyaikana. Selitämme lyhyesti pahat seuraukset, joita
seuraa palvelijoiden ja kuljettajien pitämisestä kotona, jotta se olisi
muistutus hänelle, jolla on silmät, joilla nähdä, tai joka haluaa seurata
oikeaa polkua omassa kodissaan.
Naispalvelijoiden pitäminen kotona on miehille, etenkin nuorille, fitnah ja
houkutus, heidän kauneutensa ja heidän kanssaan kahden olemisen
kautta. Kuulemme niin monia tarinoita, toinen toisensa jälkeen, joistakin
harhaan menneistä nuorista, ja syy tähän on, että palvelija saapui nuoren
miehen luokse, tai nuori mies käytti hyväksi tosiasiaa, että kukaan muu ei
ollut kotona ja meni palvelijan luokse.
Jotkut nuoret miehet ovat sanoneet perheilleen suoraan, mitä tapahtui,
eivätkä perheet ole reagoineet siihen; toisissa tapauksissa perheet ovat
saattaneet huomata jotakin, mutta heidän reaktiostaan puuttui kunnian
tai mustasukkaisuuden tunnot.

13

Fitnah tarkoittaa houkutusta.
Shariah tarkoittaa islamin lakia. Se on Allaahin Laki, sellaisena kun se ilmestyi Hänen
viimeiselle sanansaattajallensa, Muhammadille; sen tulisi toimia perustana muslimimaan
ja muslimeiden asioiden hallitsemisessa.
12
14
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” ’Joosef, älä välitä tästä!
Pyydä sinä, nainen, anteeksi syntiäsi:
sinä olet tehnyt väärin.’ ”15
Joten tuli pysyy lähellä polttoainetta ja tilanne jätetään silleen, ilman
muutoksia.
On tapahtunut niinkin, että palvelijat ovat opettaneet pahoja tapoja talon
tyttärille.
Myös talon rouva laiminlyö tehtävänsä ja unohtaa vastuunsa ja tottuu
olemaan laiska, ja kun palvelija on matkalla, asiat ovat todella vaikeita
hänelle.
Lapset saavat huonon kasvatuksen, seuraavassa esimerkkejä:
- Lapset oppivat epäuskon uskomuksia ei-muslimipalvelijoilta, kristityiltä ja
buddhalaisilta. On lapsia, jotka tekevät ristinmerkin päälleen ja sivuilleen,
kuten ovat nähneet kristityn naisen tekevän rukoillessaan, ja hän on
kertonut heille: ”Tämä on jotakin ihanaa Kristukselta.” Tai lapsi saattaa
nähdä palvelijan rukoilevan Buddhan patsasta, tai toisen juhlivan oman
kansansa juhlia ja välittävän lapsille ilon tunteensa, joten he tottuvat
ottamaan osaa uskottomien juhliin.
- Lapsilta riistetään äitinsä rakkaus ja huolenpito, joka on oleellinen osa
heidän kasvatustaan ja psykologista tasapainoa. Palvelija ei voi paikata
tätä puutetta lapselle, joka ei ole hänen.
- Lapsen arabian kieli turmeltuu, koska siihen sekoittuu vieraita sanoja,
joten hän kasvaa jonkin puutteessa, millä on epäsuotuisa vaikutus hänen
koulunkäyntiinsä.
Jotkut perheenpäät tuntevat taloudellista rasitetta palkan maksamisesta
kuljettajille ja palvelijoille. Sitten nousevat perheriidat siitä, kenen pitäisi
maksaa nämä palkat, etenkin tapauksissa, joissa vaimo on töissä. Jos
vaimo pysyisi kotona sen sijaan, että työskentelee kodin ulkopuolella, hän
säästäisi itsensä monelta haitalta. Tosiasia on, että monissa tapauksissa
15

Koraani, Yusuf 12:29
13
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luomme ongelmia itse, sitten vaadimme ratkaisua ja usein ratkaisu, johon
päädymme, on kaukana hyvästä ratkaisusta.
Palvelijoihin tottuminen on luonut riippuvaisuutta ja kielteisiä piirteitä
luonteeseen.
Jotkut
naiset
saattavat
sisällyttää
palvelijan
avioliittosopimuksensa ehtoihin, toiset suunnittelevat ottavansa
perheensä palvelijan mukaansa mennessään naimisiin. Näin tyttäremme
ovat menettäneet kykynsä toimia itsenäisesti kotona, olipa kyse kuinka
pienestä asiasta tahansa.
Kun naiset toivat palvelijoita koteihinsa, heillä alkoi olla paljon vapaaaikaa, eivätkä he tienneet mitä tehdä sillä. Joten jotkut naiset alkoivat
nukkua paljon ja jotkut eivät ole koskaan kotona, koska he ovat aina
tapaamisissa, joissa juoruilevat ja puhuvat toisten selän takana ja
tuhlaavat aikaansa. Tulosta tullaan katumaan Ylösnousemuksen Päivänä.
Haitat ilmenevät perheenjäsenille eri tavoilla, esimerkiksi:
- Noituus ja taiat, jotka saattavat erottaa miehen ja vaimon, tai
aiheuttavat fyysistä haittaa.
- Haitat perheen omaisuudelle varkauksien takia.
- Perheen maineen turmeltuminen. Kuinka monesta säädyllisestä kodista
onkaan tullut moraalittomuuden ja turmeltuneisuuden luolia niiden
omistajien poissa ollessa! Olet varmasti kuullut naispalvelijoista, jotka
ottavat miehiä vastaan talonomistajien ollessa poissa.
- Miesten (jotka pelkäävät Allaahia) vapaus omissa kodeissaan on
rajoitettua, kuten on myös niillä, jotka yrittävät kutsua perheitään
laittamaan asiat järjestykseen.
- Naiset päätyvät olemaan kaksin kuljettajien kanssa, jotka ovat vieraita
(ei-mahram) heille joko talossa tai autossa. Naiset eivät pidättäydy
menemästä ulos koreilevasti pukeutuneina ja parfymoituina kuljettajien
edessä. He käyttäytyvät aivan kuin hän olisi yksi heidän mahrameistaan tai
jopa läheisempi, ja koska he menevät ulos heidän kanssaan niin usein ja
puhuvat heidän kanssaan niin paljon, psykologinen muuri on murrettu ja
kiellettyjä
asioita
tehdään.
Sellaisten
tapauksien
runsaus
14
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yhteiskunnassamme kuvaa niille, joilla on silmät joilla nähdä, tämän asian
vakavuutta.
Palvelijoiden ja kuljettajien tuominen kaikenlaisista ei-muslimi- kansoista
on selkeästi vastoin Profeetan selviä ohjeita, joiden mukaan uskottomia ei
tulisi laskea Arabian niemimaalle. Tälle ei ole mitään tarvetta, koska on
mahdollista tuoda muslimeja, jos on tarvetta työntekijöille. Tämän lisäksi
uskottomien työllistäminen vahvistaa uskottomien kansojen taloutta, sillä
työntekijät siirtävät palkkansa kotimaihinsa, vaikka muslimeilla tulisi olla
etuoikeus tässä asiassa. Sekoittumalla niin paljon uskottomien kanssa
muslimit eivät enää näe eroa, joka pikkuhiljaa tuhoaa al-walaa wal-baraa16
käsitteen heidän mielissään. Lisättynä tähän on joidenkin toimistojen
omistajien, jotka eivät pelkää Allaahia, inhottava rooli heidän sanoessaan,
että muslimityöntekijöitä ei ole. Tai he voivat olla sotkeutuneet petokseen
ja huijaukseen niin, että kun kuljettaja tai palvelija, jota on kuvattu
muslimina virallisissa papereissa, on saapunut, perheenpää huomaa
tämän valheeksi, tai uusi työntekijä saattaa näytellä roolia, joka alkoi
hänen lähtömaassaan, missä toimisto opetti hänelle muutaman
islamilaisen sanan, jotta hän voi esiintyä muslimina hänet palkanneen
perheen edessä.
Perhe saattaa myös rikkoutua johtuen talonomistajan suhteesta
naispalvelijaan. Katso mitä todellisuudessa tapahtuu, ja ajattele, kuinka
moni avioero on tapahtunut palvelijoiden takia, ja kuinka moni palvelija on
tullut raskaaksi ja saanut aviottoman lapsen.
Kysy sitten ihmisiltä, jotka työskentelevät sairaalassa synnytysosastoilla,
tai ota selvää poliisiraporteista, joissa kerrotaan naispalvelijoiden
houkutuksen tuloksena syntyneiden aviottomien lasten aiheuttamista
ongelmista. Yritä sitten käsittää sukupuolitautien, jotka ovat saapuneet
yhteiskuntaamme tämän takia, levinneisyys. Nyt ymmärrät sen
vahingollisen kierteen, jossa ollaan sen takia, että naispalvelijoita on tuotu
koteihimme.

16

Al-walaa wal-baraa tarkoittaa lojaalisuutta ja uskollisuutta vs. vihamielisyyttä ja
hylkäämistä Allaahin tähden, ja sellaisten asioiden vuoksi, joita Allaah rakastaa tai
inhoaa.
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Ajattele väärinkäsityksiä, joita näillä palvelijoilla ja kuljettajilla on
islamilaisesta uskonnosta, kun he näkevät itseään muslimeiksi kutsuvien
käytöstä. Kysy itseltäsi, millaisia esteitä asetamme heidän eteensä? Kuinka
estämme heitä löytämästä Allaahin tietä teoillamme? Kuinka he voisivat
astua uskontoon, kun tällainen on niiden tila, jotka väittävät kuuluvansa
siihen?
Näiden ja muiden asioiden takia jotkut oppineet ajattelevat, että ei ole
sallittua tuoda naispalvelijoita kotiin siten, kuin nykyään tehdään, ja on
muslimin velvollisuus tehdä loppu fitnasta ja sulkea ovi pahuuteen.17
Noudattaaksemme Allaahin käskyä (käännös merkityksestä):
”Kun puhutte, olkaa oikeudenmukaisia…”18,
meidän täytyy huomauttaa seuraavista asioista:
Ensimmäiseksi: emme kiellä tosiasiaa, että jotkut palvelijat ja kuljettajat
ovat vilpittömiä muslimeja, mahdollisesti jopa vilpittömämpiä kuin
perheenjäsenet. Olemme kuulleet eräästä palvelijasta, joka pitää
mushafia19 keittiön hyllyllä, jotta voi lukea sitä työnsä tehtyään, ja eräästä
kuljettajasta, joka rukoilee fajrin, aamurukouksen, moskeijassa ennen kuin
hänen työnantajansa rukoilee.
Toiseksi: emme kiellä todellisia tarpeita, joita ihmisillä joskus on
oleellisista syistä, kuten palvelijoiden avun tarvitseminen suuressa talossa,
tai kun perheessä on paljon lapsia, tai kun joku on kroonisesti sairas tai ei
kykene tekemään jotakin, tai kun on raskaita töitä, joita vaimo ei jaksa
tehdä yksin. Mutta mitä meidän muslimien tulisi miettiä, on: kuka
noudattaa islamilaisia olosuhteita ja pitää huolen uskonnollisista
varokeinoista tuodessaan palvelijoita ja kuljettajia kotiinsa? Kuinka moni
heistä, jotka tuovat kuljettajia kotiinsa (ollaan tosissamme!) voi taata sen,
että kuljettaja ei jää yksin hänen naisväkensä kanssa, tai että mies ei jää
yksin naispalvelijan kanssa? Hänen pitäisi myös käskeä naispalvelijan
käyttää hijaabia, eikä hän saisi tahallisesti katsoa tämän kauneutta. Jos
hän saapuu kotiin eikä kotona ole muita kuin palvelijatar, hänen ei pitäisi
17

Katso Shaikh Muhammad ibn Salih al-Uthayminin fatwaa tästä aiheesta.
Koraani, al-Anam 6:152
19
Mushaf on arabiankielinen kopio Koraanista.
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astua sisään. Hänen ei tulisi hyväksyä yhtäkään palvelijaa, ellei tämä ole
vilpittömästi muslimi... ja niin edelleen.
Tästä syystä jokaisen, jolla on palvelija tai kuljettaja kotonaan, tulisi
varmistaa, että tämä henkilö on siellä laillisesta syystä ja että islamilaiset
ehdot ovat tarkasti täytetyt. Yusufin20 tarina sisältää opetuksemme meille
tämän asian suhteen. Se selvästi osoittaa fitnaa esiintyvän, kun talossa on
palvelijoita ja kuljettajia, ja että pahuuden saattaa aloittaa perheenjäsen,
vaikka palvelijat olisivat Allaahia pelkääviä ihmisiä. Allaah sanoo (käännös
merkityksestä):
”Nainen, jonka talossa hän asui,
koetti vietellä hänet lukittuaan ovet ja sanoi: ’Tulehan!’
Joosef vastasi: ’Jumala varjelkoon minua!’ ”21
Ehdotamme niille, jotka valittavat asioiden olevan liian vaikeita heidän
kodeissaan ilman palvelijoita, seuraavaa:
- Ostakaa valmista ruokaa kaupasta.
- Käyttäkää paperilautasia.
- Käyttäkää pesulapalveluita.
- Hankkikaa taloa siivoamaan työntekijät, joita mies vahtii.
- Pyytäkää sukulaisilta apua lastenhoidossa tarvittaessa, esim. vaimon
toipuessa synnytyksestä.
Jos tämä ei riitä, he voisivat hankkia väliaikaisen palvelijan apua
islamilaisten ehtojen mukaan, ja kun hänelle ei ole enää tarvetta, hänet
voidaan irtisanoa. Tähän ratkaisuun liittyy kuitenkin riskinsä.
Palvelijalle on parempi maksaa tuntipalkkaa, jotta tehtyään työnsä hän voi
poistua talosta. Kaikissa tapauksissa asiat tulisi hoitaa vain tarpeen
mukaan.
Olemme käsitelleet aihetta pitkästi, koska tämä ongelma on niin laajalle
levinnyt yhteiskunnassamme. Tilanne voi olla erilainen eri maissa. Ennen
kuin päätämme tämän keskustelun, meidän täytyy mainita joitakin asioita,
jotka liittyvät taqwaan eli Allaahin pelkoon:
20
21

Yusuf on arabiankielinen nimitys profeetta Joosefille.
Koraani, Yusuf 12:23
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- Jokaisen, jolla on fitnan lähteitä kotonaan, joko palvelijoita tai jotain
muuta, tulisi pelätä Allaahia ja poistaa ne kotoaan.
- Jokaisen, joka päättää vaalia islamilaisia ehtoja tuodessaan palvelijan
kotiinsa, tulisi pelätä Allaahia, ja ymmärtää, että monet näistä ehdoista
muuttuvat vähemmän tiukoiksi ajan kuluessa.
- Jokaisen, jolla on ei-muslimipalvelija Arabian niemimaalla, tulisi esitellä
islamia hänelle parhaalla mahdollisella tavalla. Jos hänestä tulee muslimi,
on kaikki hyvin. Muutoin palvelija tulisi lähettää takaisin sinne, mistä hän
on tullut.
Päätämme tämän keskustelun palvelijoista ja kuljettajista tarinaan, joka
sisältää tärkeän opetuksen siitä, että palvelijoiden pitäminen kotona on
vaarallista, sekä Koraaniin ja sunnaan tukeutumisesta, shariaa vastaan
olevien sääntöjen hylkäämisestä, neuvon kysymisestä oppineilta ja
islamilaisen yhteiskunnan puhdistamisesta Allaahin määräämien
rangaistusten noudattamisen kautta.
Abu Hurayrah ja Zayd ibn Khalid (ra-m) ovat sanoneet: ”Olimme
Profeetan (saws) kanssa, kun eräs mies nousi ja sanoi: ’Kehotan sinua
Allaahin kautta antamaan tuomion meidän välillämme Allaahin kirjan
mukaan.’ Hänen vastapuolensa, joka oli viisaampi, nousi ja sanoi: ’Anna
tuomio meidän välillämme Allaahin kirjan mukaan ja anna minulle lupa
puhua.’ Profeetta (saws) sanoi: ’Puhu.’ Hän sanoi: ’Tämä mies palkkasi
tämän poikani palvelijakseen, ja poikani teki zinaa (haureus) hänen
vaimonsa kanssa. Annoin hänelle sata lammasta ja palvelijan korvaukseksi
(vahingosta hänen kunnialleen); sitten kysyin heiltä, joilla on tietoa, ja he
sanoivat, että poikani pitäisi saada 100 ruoskaniskua, ja hänet pitää
karkottaa vuodeksi (koska hän oli naimaton), ja että nainen tulisi kivittää
(koska hän oli naimisissa ja suostui tekoon).’ Profeetta (saws) sanoi:
’Hänen kauttaan, jonka kädessä sieluni on, annan tuomion Allaahin kirjan
mukaan. Ota takaisin sata lammasta ja palvelija. Sinun pojallesi pitää antaa
100 ruoskaniskua ja hänet pitää karkottaa vuodeksi. Oi Unays, mene tämän
miehen vaimon luokse ja jos hän tunnustaa, kivitä hänet.’ [Unays] meni
tämän naisen luo seuraavana päivänä ja tämä tunnusti, joten hän kivitti
tämän.”22
22

Muistiin merkinnyt al-Bukhari, al-Fath, 12/136.
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Huom.: Jokaista islamin säännöistä välittävää muslimia järkyttää se, mitä
tapahtuu joissain kodeissa, joissa siivoojat ja huoltomiehet saapuvat
naisten luokse näiden ollessa yöpaidoissaan ja kotiasuissaan. Luulevatko
nämä naiset, etteivät nämä miehet kuulu niihin, joiden edessä Allaah on
käskenyt käyttää hijaabia?
Toinen joissain kodeissa tapahtuva paha asia on, että ei-mahram-mies
opettaa murrosikäisiä tyttöjä, tai jotkut naiset opettavat murrosikäisiä
poikia ilman hijaabia.

19
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4. NEUVO
Naismaisten miesten ajaminen pois kodeistamme
Al-Bukhari (olkoon Allaah hänelle armollinen) on kertonut luvussaan
naisia matkivien miehien ajamisesta pois kodeistamme Ibn Abbasin (ra)
hadithin: ”Profeetta kirosi miehet, jotka matkivat naisia ja naiset, jotka
matkivat miehiä, ja sanoi: ’Ajakaa heidät pois kodeistanne.’ Profeetta ajoi
pois sen-ja-sen (erään miehen). Ja Umar ajoi pois sen-ja-sen (erään
naisen).”23
Sitten al-Bukhari mainitsee Umm Salamah’n hadithin, jonka kertoo ”Mikä
on kiellettyä naisia matkiville miehille naisten luokse menemisen suhteen”
-otsikon alla:
”Umm Salamah kertoi, että Profeetta oli hänen talossaan, jossa oli myös
eräs naismainen mies, joka kertoi hänen veljelleen Abdullah ibn Abi
Umayyah’lle: ’Jos Allaah suo, että valloitatte at-Taifin huomenna, niin
näytän sinulle Ghaylaanin tyttären; hänellä on neljä kerrosta läskiä edessä
ja kahdeksan takana.’ Profeetta sanoi: ’Tämä henkilö ei saisi tulla luoksesi.’
”24
”Naismaisen miehen” (mukhannath) määritelmä: mies, joka saattaa
muistuttaa naista fyysisesti, tai matkimalla heidän liikkeitään ja puhettaan,
ja niin edelleen. Jos tämä on fyysistä, ts. hänet on luotu tällaiseksi, niin
hänessä ei ole syytä, mutta hänen täytyy pyrkiä muuttamaan tätä
vastaavuutta niin paljon, kuin pystyy. Jos hän matkii naisia tahallisesti,
hänen kuvataan olevan mukhannath (naismainen), tekipä hän pahoja
tekoja (on homoseksuaali) tai ei.
Naismaisella miehellä, johon tässä viitataan - joka oli kuin palvelija - oli
tapana astua Allaahin lähettilään taloihin, koska häntä pidettiin ”vanhana
miespalvelijana, jolla ei ole haluja”25.

23

Muistiin merkinnyt al-Bukhari, Kitab al-Libasissa, kappale 62, al-Fath, 10/333
Al-Bukharin muistiin merkitsemä, kappale 113, al-Fath, 9/333
25
Katso Koraani, an-Nur 24:31.
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Kun Lähettiläs (saws) ymmärsi, että tämä henkilö saattaisi kuvailla naisia
hyvin tarkasti, ja että tämä kuvaili erästä naista, että tällä oli neljä kerrosta
rasvaa edessä ja kahdeksan takana (neljä kummallakin puolella) Profeetta (saws) käski, että tämä henkilö pitää heittää ulos eikä antaa
astua hänen vaimojensa taloihin, johtuen ongelmista, joita hän voisi
aiheuttaa, kuten kuvailemalla näkemiään naisia vieraille, tai vaikuttamalla
perheenjäseniin vahingollisesti, kuten johtaen naiset matkimaan miehiä,
tai miehet matkimaan naisia, kävellen keimailevalla tavalla tai puhuen
pehmeästi, tai tätä pahempia ongelmia.
Entäpä sitten tilanne nykypäivänä, jolloin näemme monien näistä
palvelijoista matkivan vastakkaista sukupuolta, etenkin uskottomien,
jotka asuvat muslimikodeissa, ja joilla tiedämme varmasti olevan huono
vaikutus muslimipoikiin ja -tyttöihin. On jopa olemassa ryhmä, joka
tunnetaan ”kolmantena sukupuolena”, ja joka käyttää meikkiä ja
pukeutuu naisten vaatteisiin. Mikä katastrofi kansalle, jonka pitäisi olla
jihaadin26 ummah!
Jos haluat tietää enemmän siitä, kuinka Profeetta (saws) vastusti tätä
”kolmatta sukupuolta”, ja kuinka hänen seuralaisensa taistelivat
kunniantunnollaan sellaisia asioita vastaan, pohdi tätä hadithia:
Abu Hurayrah (ra) on kertonut, että naismainen mies, joka oli värjännyt
kätensä hennalla (kuten naiset tekevät), tuotiin Profeetan (saws) luokse,
ja sanottiin: ”Oi Allaahin lähettiläs! Tämä mies matkii naisia.” Joten hän
karkotti hänet al-Baqiin (rangaistuksena, lähettäen hänet eristettyyn
paikkaan, ja suojellakseen muita). Sanottiin: ”Miksi et tapa häntä?” Hän
sanoi: ”Minua on kielletty tappamasta heitä, jotka rukoilevat.”27

26

Jihaad tarkoittaa kamppailua Allaahin tähden, oli se sitten fyysistä, psykologista tai
henkistä. Kuitenkin tätä termiä usein käytetään viittaamaan itse taisteluun.
27
Muistiin merkinnyt Abu Dawud 4928, ja muut. Katso sahih al-Jaami, 2502.
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5. NEUVO
Pienen ruudun vaarojen varominen
Lähes jokaisessa kodissa on nykyään jokin laite, johon sisältyy näyttöruutu
(TV ja tietokoneet), ja hyvin pientä osaa näistä koneista käytetään
järkeviin tai hyödyllisiin tarkoituksiin. Suurimmaksi osaksi niitä käytetään
haitallisiin ja tuhoaviin asioihin, etenkin elokuvien katseluun käytettäviä
dvd- ja videolaitteita. Satelliittiantennien, jotka tuovat ohjelmia suoraan
muslimikoteihin, saapumisen ja laajalle levinneen mainonnan ja elokuvien
välittämisen hallitseminen on muuttunut lähes mahdottomaksi.
Seuraavassa on lista joistakin haitallisista ja turmelevista seurauksista,
jotka ovat tulosta TV:n katselemisesta jne. Mietittyään niitä tehköön
jokainen, joka haluaa ansaita Allaahin mielihyvän ja välttää Hänen vihansa,
parhaansa muuttaakseen tilanteen:
Vaikutus uskoomme (aqiidah):
- Näyttävät uskottomien symboleja ja heidän vääriä uskonnollisia
merkkejään, kuten ristiä, Buddhaa, heidän temppeleitään, rakkauden,
hyvän, pahan, helppouden, vaikeuksien ja sateen jumaliaan ja
jumalattariaan. On myös lähetystyömielessä tehtyjä elokuvia, jotka
kutsuvat ihmisiä ylistämään kristinuskoa ja tulemaan kristityiksi.
- Antavat vaikutelman, että jotkut luodut voivat kilpailla Allaahin kanssa
luomisessa ja elämän antamisessa ja kuolemassa, kuten joissain
kohtauksissa näytetään ihmisten tuovan kuolleita takaisin henkiin
käyttäen ristiä tai taikasauvaa.
- Levittävät valheita, myyttejä, legendoja, noituutta ja ennustamista;
kaikkea, mikä on tawhiidia28 vastaan.

28

Tawhiid on puhdas yksijumalaisuuden käsite, joka löytyy vain islamista, jossa Allaahin
(Jumalan) katsotaan olevan ainutlaatuisesti yksin olemuksessaan, ominaisuuksissaan ja
teoissaan.
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- Antavat vaikutelman, että meidän tulisi osoittaa kunnioitusta väärien
uskontojen edustajille, kuten paaville, piispoille ja nunnille, jotka hoitavat
sairaita ja tekevät hyvää!
- Monissa draamoissa henkilöt vannovat muiden kuin Allaahin kautta tai
leikkivät Allaahin nimillä, kuten toisen henkilön kutsuessa toista Abd alQisaksi.29
- Herättävät epäilyksiä Allaahin voiman suhteen, tai Hänen luomiskykynsä
suhteen, tai kuvaavat elämää konfliktina Allaahin ja ihmisen välillä. He,
jotka katsovat sellaisia asioita, menettävät kyvyn etäännyttää itsensä ja
sanoutua irti Allaahin vihollisista, koska nämä ohjelmat esittävät asioita,
jotka saattavat saada heidät ihailemaan uskottomien hahmoja ja heidän
yhteiskuntiaan, ja rikkovat psykologiset esteet muslimien ja uskottomien
väliltä. Kun ajatus vihasta Allaahin tähden on poistunut, he alkavat matkia
näitä uskottomia ja omaksuvat uusia ajatuksia heiltä.
Sosiaalinen vaikutus:
- Uskottomien hahmojen ihaileminen, kun heitä näytetään sankareina
elokuvissa.
- Rikoksiin yllyttäminen väkivalta-,
raiskauskohtauksien näyttämisen kautta.

murha-,

kidnappaus-

ja

- Jengien muodostaminen, kuten elokuvissa näytetään; nämä tekevät
aggressiivisia tekoja ja rikoksia. Nuorisokodit ja vankilat ovat todiste
elokuvien vaikutuksesta tässä suhteessa.
- Huijaamisen, petoksen ja väärennöksen, lahjusten ja muiden vastaavien
ottamisen ja monen muun suuren synnin ”taidon” oppiminen.
- Naisten kehottaminen miesten matkimiseen ja päinvastoin, mikä on
selkeästi Profeetan hadithia vastaan, jossa hän kirosi sellaisia asioita
29

Tämä viittaa siihen, että ei kunnioiteta Allaahia, leikkien nimillä, jotka tarkoittavat
”(Allaahin) palvelijaa” - jotka ovat parhaimpien nimien joukossa, joita ihmisellä voi olla.
Esimerkiksi, Abd al-Rahmaan tarkoittaa ”Armeliaimman palvelijaa”, Abd al-Hakiim
tarkoittaa ”Viisaimman palvelijaa” ja niin edelleen, mutta Abd al-Qisah ei tarkoita
mitään, ja se pilkkaa vastaavia nimiä. – engl. kääntäjä
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tekevät. Voimme siis nähdä miehen matkivan naista kävelytyylissään ja
puheessaan, tai käyttävän peruukkia ja koruja, värjäysaineita ja meikkiä.
Tai me saatamme nähdä naisen käyttävän valepartaa tai -viiksiä ja
muuttavan äänensä matalammaksi. Tämä on yksi syy vapaisiin suhteisiin
yhteiskunnassa ja ”kolmannen sukupuolen” muodostumiseen.
- Sen sijaan että pidettäisiin Profeettaa (saws), Profeetan Seuralaisia (ram), oppineita ja mujahideja30 esimerkkeinä, jotkut ihmiset seuraavat
näyttelijöitä, laulajia, tanssijoita ja urheilijoita.
- Miehet eivät tunne enää minkäänlaista vastuuntuntoa perheistään, joten
tärkeitä tarpeita laiminlyödään ja sairaat lapset unohdetaan, koska
perheenpää on liimaantunut TV:n ääreen ja saattaa jopa lyödä lasta
kovasti, jos tämä uskaltaa häiritä hänen elokuvankatseluaan.
- Lasten kapinointi vanhempiaan vastaan, kuten näytetään TV:ssä ja
elokuvissa. Jos lapsi vaatii saada rahaa isältään, ja hänen isänsä
muistuttaa häntä oikeuksista, joita hänellä on, lapsi TV-draamassa saattaa
sanoa: ”Vain, että olet isäni, ei tarkoita sitä, että voit ryöstää minulta?!”
Mutta Profeetta (saws) on sanonut: ”Sinä ja omaisuutesi kuulutte
isällesi.”31
- Perhesuhteiden katkeaminen, koska ihmiset ovat liian kiireisiä
katsellessaan elokuvia vieraillakseen toistensa luona. Kun he vierailevat,
heillä ei ole mitään hyödyllistä keskusteltavaa eivätkä he keskustele
perheongelmien ratkaisuista, koska ovat kokoontuneet ruudun ääreen,
hiljaa katsoen.
- Ihmisten huomio
huolehtimisesta.

on

kääntynyt

pois

vieraiden

- Laiskuuden ja joutilaisuuden levittäminen
vähentyminen, koska TV vie muslimin ajan.

ja

kunnollisesta

tuotteliaisuuden

- Aviolliset riidat ja molemminpuolinen vihamielisyys. Tuomittavan
mustasukkaisuuden ilmestyminen, kun mies ylistää TV:ssä olevan naisen
30
31

Mujahid on taistelija jihadissa Allaahin tähden.
Muistiin merkinnyt Abu Dawud, 3530
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kauneutta vaimonsa edessä, ja vaimo vastaa mainitsemalla jonkun
komean näyttelijän tai uutistenlukijan.
- Oikeanlaisen mustasukkaisuuden (ghiirah) puuttuminen, koska ihmiset
tottuvat katsomaan sekoittumiskohtauksia (ts. miehet ja naiset yhdessä),
vaimot eivät ole peitettyinä ei-mahram-miesten edessä, tyttäriltä ja
siskoilta otetaan hunnut pois, ja he ovat alttiina ”naisten vapautuksen”
kutsuille.
Moraalinen vaikutus:
- Herätetään haluja näyttämällä kuvia naisista miehille, ja kuvia komeista
miehistä naisille.
- Kutsutaan yhteiskuntaa näyttämään sitä, minkä tulisi olla peitossa,
markkinoimalla paljastavia vaatteita, ja totutetaan ihmiset näkemään
niitä.
- Kehotetaan suhteisiin sukupuolten välillä ja opetetaan ihmisille, kuinka
tutustutaan vastakkaiseen sukupuoleen, millaisia lauseita tulisi vaihtaa
alussa, kehittämällä kiellettyjä ihmissuhteita, kertomalla tarinoita
rakkaudesta ja kädestä pitämisestä... jne.
- Vajotaan moraalittomuuteen ja zinaan, koska elokuvat esittävät sellaisia
asioita. Jotkut ihmiset jopa näyttelevät uudelleen mahram -sukulaistensa
kanssa, mitä ovat nähneet elokuvissa tai tekevät pahoja katsellessaan
näitä elokuvia, Allaah meitä suojelkoon.
- Opetetaan naisille erilaisia tansseja, jotka paljastavat heidän awraat32 ja
tekevät heidät houkutteleviksi miehille. Tämä on eräänlaista vapautta
sukupuolisuhteissa ja harhautumista.
- Kehitetään vitsaileva persoonallisuus, eikä oteta enää mitään vakavasti,
sen tosiasian lisäksi, että liiallinen nauru turmelee sydämen, komedioiden
takia.

32

Awraat on monikko sanasta awrah, se viittaa siihen osaan ihmisruumiista, jota ei tulisi
paljastaa muille.
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- Ruman kielenkäytön levittäminen, jota käytetään monissa elokuvissa ja
tv-ohjelmissa.
- Ihmiset jättävät fajr-rukouksen rukoilematta, koska valvovat myöhään
katsellen televisiota.
- Ihmiset rukoilevat myöhässä, puhumattakaan siitä, että miehet luopuvat
rukoilemasta moskeijassa, koska heidän sydämensä ovat liian
kiinnittyneitä johonkin saippuaoopperaan, elokuvaan tai urheiluotteluun.
- Ihmiset alkavat vihata joitakin palvontamuotoja, niin kuin joskus
tapahtuu, kun kiinnostava ottelu keskeytyy, jotta ihmiset voivat rukoilla.
- Joidenkin paastoavien henkilöiden palkkio vähenee, tai heidän
palkkionsa katoaa kokonaan sen synnin takia, että he ovat katselleet näitä
haraam-asioita.
- Kriittisyys joitakin sharian määräyksiä kohtaan, kuten hijaabia ja
moniavioisuutta.
Historiallinen vaikutus :
- Vääristelee islamilaista historiaa ja peittelee tosiasioita; jättää
mainitsematta muslimien saavutukset elokuvissa, jotka kertovat ihmisten
historiasta.
- Vääristelee todistettuja tosiasioita kuvaamalla alistajat alistettuina,
kuten väittämällä, että juutalaisilla on ”oikeutettu asia/päämäärä”.
- Vähättelee islamin sankareita katsojien silmissä, kuten joissain
draamoissa tai elokuvissa, joissa näyttelijät esittävät Profeetan
Seuralaisten rooleja, islamilaisten valloitusten johtajia tai oppineita, ja
nämä persoonat kuvataan sopimattomalla tavalla, sekoittaen joukkoon
rakkauskohtauksia, joissa näyttelijät ovat ensinnäkin moraalittomia ja
turmeltuneita.
- Alistaa muslimit psykologiselle tappiolle ja levittää pelkoa heidän
joukossaan näyttämällä erilaisia kehittyneitä aseita uskottomien käsissä ja
saaden muslimit tuntemaan, ettei ole mahdollista päihittää heitä.
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Psykologinen vaikutus:
- Saadaan aggressiivisia ja väkivaltaisia asenteita katselemalla painintaa ja
väkivaltafilmejä, joissa on kohtauksia tappeluista, luodeista ja teräaseista.
- Kylvetään pelkoa niiden sydämiin, jotka katsovat kauhufilmejä, niin että
henkilö saattaa herätä yöllä kiljuen unien takia, joita näki mieleensä
jääneen kohtauksen vuoksi.
- Vääristetään lasten ja aikuisten todellisuudentaju katselemalla
epätodellisia kohtauksia, koska Allaah on sanonut, että täytyy olla syy ja
seuraus. Esimerkkinä tästä ovat jotkut sarjakuvissa näytetyt epätodelliset
kohtaukset, joilla on vaikutusta lapsen käytökseen tosielämässä.
Vaikutus terveyteen:
- Haitat näölle, joka on siunaus, josta jokaiselta ihmiseltä tullaan
kysymään.
- Sydämensyke nousee, verenpaine kohoaa ja hermostuneisuus lisääntyy
ja niin edelleen, katseltaessa kauhufilmejä ja verenvuodatuskohtauksia.
- Myöhäiset illat vahingoittavat ruumista, ja jokaiselta kysytään
ylösnousemuksen päivänä, kuinka hän käytti ruumistaan.
- Fyysiset haitat, joita aiheutuu siitä, kun lapset matkivat Teräsmiestä ja
muita. Haitat aikuisille, kun he matkivat nyrkkeilijöitä ja painijoita.
Taloudellinen vaikutus:
- Tuhlataan rahaa televisioiden ja filmien ostamiseen, maksetaan
korjauksista ja välineiden (lautasantennien, vastaanottimien jne.)
vastaanottamisesta. Ihmiseltä tullaan kysymään ylösnousemuksen
päivänä, mihin hän tämän rahan käytti.
- Monet ihmiset kiirehtivät ostamaan ylimääräistä, jota he eivät tarvitse,
tai kilpailevat vaatteiden ostamisessa ruudulla näkemiensä mainosten jne.
takia.
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6. NEUVO
Puhelimen haittavaikutusten varominen
Puhelin on hyödyllinen keksintö ja yksi välttämättömyyksistä
nykyelämässä; se säästää aikaa, lyhentää välimatkoja ja pitää yksilön
yhteydessä kaikkiin. Sitä voidaan käyttää hyviin tarkoituksiin, kuten
ihmisten herättämiseen fajr-rukouksille, kysymiseen sharia-asioista ja
fatwan33 pyytämiseen, tapaamisten sopimiseen hyvien ihmisten kanssa,
sukulaissuhteiden ylläpitämiseen ja muslimien neuvomiseen.
Mutta samalla puhelin saattaa olla myös monien pahojen asioiden
välikappale. Kuinka usein onkaan puhelin ollut syy koko kodin
pilaamiseen, kärsimyksen lähde ja kärsimys perheenjäsenille ja sysäys
miehille ja naisille pahan tekemiseen ja harmin aiheuttamiseen! Vaara
piilee käytön helppoudessa, sillä se on suora tie kodin sydämeen
ulkopuolelta.
Pahat tarkoitukset, joihin puhelinta voi käyttää:
- Häirikkösoitot.
- Naiset tutustuvat vieraisiin (ei-mahram) miehiin, sekä sellaisten
suhteiden kehitys. Eräs nuori mies, jonka Allaah oli johdattanut
katumuksen polulle, kertoi minulle, että kun nuori mies tutustuu nuoreen
naiseen puhelimessa, hän yleensä päätyy menemään ulos hänen
kanssaan, ja Allaah yksin tietää, mitä moraalittomuuksia siitä seuraa.
- Vaimot voidaan kääntää aviomiehiään vastaan ja päinvastoin, tai
vanhemmat voidaan kääntää poikiaan ja tyttäriään vastaan, ja
päinvastoin, ulkopuolelta tulevien häirikkösoittajien takia, johtaen
hasadista (tuhoava kateus) ja rakkaudesta pahuuteen ja ihmisten
erottamiseen.

33

Fatwa: Lainopillinen päätös asiasta, jolla on uskonnollista tärkeyttä.
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- Ajan tuhlaaminen turhiin keskusteluihin, jotka kovettavat sydämen ja
kääntävät ihmiset pois muistamasta Allaahia. Tämä on ongelma etenkin
naisille, sillä he pitävät sitä keinona keventää sydäntään.
Seuraavassa on ratkaisuja puhelinongelmiin:
- Tarkkaillaan puhelimen väärinkäyttöä kodin sisä- ja ulkopuolella.
- Käytetään viisautta vastatessa puhelimeen.
- Kun kuulemme uutisia joltakin, jota emme tunne, meidän tulisi käsitellä
niitä Allaahin kirjan mukaan ja totella Hänen käskyään (käännös
merkityksestä): ”...ottakaa siitä tarkka selko...”34
- Kunnollinen islamilainen opetus takaa puhelimen oikean käytön
vastuullisen henkilön poissa ollessa (ts. jos lapsia ja nuoria on opetettu
hyvin, he eivät väärinkäytä puhelinta heidän vanhempiensa poissa
ollessa).
- Viimeinen keino on katkaista puhelinyhteys, jos sen aiheuttamat
pahuudet ovat suuremmat kuin sen tuomat hyödyt.

34

Koraani, al-Hujuraat 49:6
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7. NEUVO
Väärien uskontojen tunnusten ja epäjumalankuvien
poistaminen kodeistamme
Nasihah (vilpitön neuvo): Meidän täytyy poistaa kodeistamme kaikki
väärien uskottomien uskontojen tunnukset ja heidän jumaliensa ja
idoliensa kuvat.
Aishah (olkoon Allaah häneen tyytyväinen) on kertonut, että Profeetta
(saws) ei koskaan jättänyt taloonsa mitään, missä oli ristejä, tuhoamatta
niitä.35
Nykyään
me
kärsimme
uskottomien
maista
tuomistamme
teollisuustuotteista, joissa on kuvia ja kaiverruksia, sekä piirroksia heidän
jumalistaan ja idoleistaan. Näihin sisältyvät kaikenlaiset ristit, kuvat
Jeesuksesta ja Mariasta, kuvat kirkoista, Buddha-patsaat, kreikkalaiset
jumalat, kuten rakkauden jumalattaret sekä hyvän ja pahan jumalat, ja niin
edelleen.
Ei ole oikein, että monoteistisen muslimin kodissa on shirkin36 symboleja,
jotka kumoavat tawhiidin ja tuhoavat sen perustan. Siksi Profeetalla
(saws) oli tapana tuhota ristit, jos hän näki niitä talossaan, sotkemalla ne,
jos ne olivat piirrettyjä tai kaiverrettuja, tai raaputtamalla ne pois, tai
peittämällä ne jollakin toisella tavalla, tai hankkiutumalla niistä eroon
kokonaan.
Tämä ei ole uskonnollista äärimmäisyyttä, sillä Profeetta (saws), joka
kielsi ihmisiä menemästä äärimmäisyyksiin, teki näin itse. Täten
perheenjäsenien tulisi varoa näitä väärien uskontojen symboleja, jotka
kumoavat tawhiidin, halutessaan ostaa astioita tai patjoja jne. Samalla
meidän täytyy huomauttaa, että on tärkeää olla kohtuullinen tässä
asiassa; esimerkiksi jos muoto ei ole selvästi risti, sitä ei tarvitse muuttaa.

35

Muistiin merkinnyt al-Bukhari, Fath al-Baari, 10/385, Baab Naqd al-Suwar
Shirk on epäuskoa: palvonnan kohteiden asettamista Jumalan rinnalle, antamalla
Jumalalle luotujen ominaisuuksia tai antamalla Jumalan ominaisuuksia luoduille.
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8. NEUVO
Elävien olentojen kuvien poistaminen
Monet ihmiset koristelevat kotiaan tahallaan ripustamalla kuvia seinilleen
ja laittamalla patsaita hyllyihinsä joihinkin talon nurkkiin. Monet näistä
kuvista, olivatpa ne kolmiulotteisia tai muita, sisältävät eläviä olentoja,
kuten ihmisiä, lintuja, eläimiä ja niin edelleen.
Hyvin asian tuntevien oppineiden lausunnot tästä asiasta osoittavat
selvästi, että liikkumattomat kuvat elävistä olennoista ovat haraam,
olivatpa ne kaiverrettuja tai piirrettyjä tai koneilla tuotettuja - päinvastoin
kuin peilien tai veden heijastamat kuvat. Profeetan (saws) hadith kiroaa
kuvantekijät ja uhkaa, että heitä tullaan pyytämään ylösnousemuksen
päivänä tekemään jotain, mihin eivät kykene, nimittäin puhaltamaan
elämän kuviinsa. Tämä koskee jokaista valokuvausalalla työskentelevää,
paitsi tapauksia, joissa kuvat ovat välttämättömiä, kuten
henkilötodistuksissa olevat kuvat ja rikollisten etsintään tarkoitetut kuvat,
ja niin edelleen.
Elävien olentojen kuvien seinille ripustamiseen liittyy myös toinen synti,
joka voi johtaa henkilön kunnioittamaan kuvaa ja vajoamaan shirkin
syntiin, kuten tapahtui Nooan kansalle. Pienin haitta, mitä kuvien
ripustamisesta seinälle voi seurata, on, että ne uusivat ihmisen surun tai
saavat heidät kehumaan ja tuntemaan ylpeyttä isistään ja isoisistään.
Kenenkään ei pitäisi sanoa: ”Me emme kumarra kuvalle!”
Hän, joka haluaa estää itseltään sen suuren siunauksen, että enkelit
astuvat hänen kotiinsa, ripustakoon kuvia. Allaahin lähettiläs (saws) on
sanonut: ”Enkelit eivät astu taloon, jossa on kuvia.”37
On monta hadithia, jotka kieltävät kuvien tekemisen, kuten: ”Ihmiset, joita
Allaah rankaisee ankarimmin ylösnousemuksen päivänä, ovat
kuvientekijät.”38

37
38

Muistiin merkinnyt al-Bukhari, 4/325
Muistiin merkinnyt al-Bukhari, 1/382
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Abdullah ibn Umar (ra-m) kertoi Allaahin Lähettilään (saws) sanoneen:
”Niitä, jotka tekevät näitä kuvia, rangaistaan ylösnousemuksen päivänä.
Heille sanotaan: ’Tuo elämä siihen, mitä olet luonut!’ ”39
Abu Hurayrah (ra) astui erääseen taloon Medinassa ja näki jotain
roikkuvan seinällä, ja siihen oli kaiverrettu kiellettyjä kuvia. Hän sanoi:
”Kuulin Allaahin lähettilään sanovan: ’(Allaah sanoo:) Kuka onkaan
enemmän väärässä kuin hän, joka yrittää luoda jotain Minun luomukseni
kaltaista? Luokoon hän jyvän tai muurahaisen!’ ”40
Abu Juhayfah
kuvientekijän.41

(ra)

on

kertonut,

että

Profeetta

(saws)

kirosi

Jos haluat lisätietoa tästä aiheesta, voit kääntyä oppineiden kirjojen
puoleen.
Hadithin, jossa sanotaan, etteivät enkelit astu taloon, jossa on kuvia,
kommentaarissa sanotaan: ” ’Talolla’ tarkoitetaan paikkaa, jossa henkilö
asuu, olipa se rakennus, teltta tai jotain muuta.”42
Kuvat, jotka estävät enkeleitä astumasta taloon, ovat kuvia elävistä
olennoista, joilta ei ole poistettu päätä, eikä niitä käytetä
epäkunnioittaviin tarkoituksiin (kuten että niiden päälle tallotaan jne.
koska tämä tekee selväksi, että tätä kuvaa ei kunnioiteta millään
tavalla).43 Kuvien tekeminen elävistä olennoista on uusi asia, niiden
kehittämä, jotka palvoivat kuvia, ja sisältää myös sen, mitä Nooan kansa
teki. Aishah (raa) on kertonut hadithin, joka sisältää tarinan kirkosta
Abessiniassa (Etiopiassa), ja kuvista sen sisällä; hän kertoi Allaahin
lähettilään (saws) sanoneen: ”Kun hurskas mies heidän joukossaan kuoli,
heillä oli tapana rakentaa palvontapaikka hänen hautansa päälle ja laittaa
näitä kuvia sen sisään; he ovat Allaahin silmissä pahimpia ihmisiä.”44

39

Muistiin merkinnyt al-Bukhari, 1/382
Muistiin merkinnyt al-Bukhari 1/385
41
Muistiin merkinnyt al-Bukhari, 1/393
42
Fath al-Baari, 1/393
43
Al-Fath, 1/382
44
Al-Fath, 1/382
40
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Ibn Hajar (olkoon Allaah hänelle armollinen) on lisännyt: ”An-Nawawi on
sanonut: ’Oppineet ovat sanoneet: Kuvien tekeminen elävistä olennoista
on erittäin haraam, ja se on yksi suurista synneistä, koska hänelle, joka
tekee sitä, on annettu vahva varoitus, olipa kuva sellainen, että sitä
kohdellaan kunnioituksella tai ei. On haraam tehdä kuvia kaikissa
tapauksissa, olipa kuva vaatteessa, matossa, minkäänlaisessa kolikossa,
astiassa, seinässä tai muualla. Mitä tulee sellaisiin kuviin, joissa ei ole
eläviä olentoja, ne eivät ole haraam .’ ”
Yleinen lausunto koskien kuvia pätee sekä niihin, joilla on varjo
(kolmiulotteiset kuvat) että niihin, joilla ei ole varjoa (kaksiulotteiset
kuvat). Tämän todistaa hadith, jonka Ahmad on kertonut Alilta (ra), joka
kertoi Profeetan (saws) sanoneen: ”Kuka teistä menee Medinaan eikä jätä
yhtäkään epäjumalankuvaa rikkomatta tai yhtäkään kuvaa sotkematta
sitä?”45
Profeetta (saws) oli aina tarkka puhdistamaan kotinsa kielletyistä kuvista,
kuten seuraava esimerkki kuvaa:
Otsikon ”Man lam yadkhulu baytan fihi surah (Hän, joka ei astu taloon,
jossa on kuva)” alla al-Bukhari - olkoon Allaah hänelle armollinen - kertoi
Aishan (ra) hadithin, jossa hän kertoi ostaneensa tyynyn, jossa oli kuvia.
Kun Allaahin Lähettiläs (saws) näki sen, hän seisoi ovella eikä astunut
sisään, ja Aishah saattoi nähdä hänen kasvoistaan, että hän oli suuttunut.
Aishah sanoi: ”Oi Allaahin Lähettiläs! Käännyn katuen Allaahin ja Hänen
lähettiläänsä puoleen. Mitä olen tehnyt väärin?” Allaahin lähettiläs sanoi:
”Mikä tämä tyyny on?” Aishah sanoi: ”Ostin sen, jotta voisit istua sen
päällä ja nojata siihen.” Allaahin lähettiläs (saws) sanoi: ”Näiden kuvien
tekijöitä rangaistaan ylösnousemuksen päivänä, ja heille sanotaan: ’Tuo
elämä siihen, mitä olet luonut!’ ” Ja hän sanoi: ”Enkelit eivät astu taloon,
jossa on kuvia.”46
Jotkut ihmiset saattavat kysyä, miksi tästä aiheesta on puhuttu niin
pitkästi. Me sanomme: olemme astuneet koteihin ja huoneisiin, joissa
olemme nähneet kuvia laulajista ja muista ihmisistä, jotkut heistä alasti tai
lähes alasti, roikkuen seinillä, peileissä ja vaatekaapeissa, ja asetettuna
pöydille, jotta omistajat katsovat niitä joka aamu ja ilta. Jotkut heistä jopa
45
46

Fath al-Baari, 1/348
Fath al-Baari, 1/392
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suutelevat kuvia ja heillä on pahoja ajatuksia katsoessaan niitä! Täten
kuvista tulee yksi suurimmista harhautumisen syistä. Jokainen, jolla on
silmät näkemistä varten, ymmärtää ainakin jotain siitä viisaudesta, jonka
vuoksi islamissa on kielletty kuvien tekeminen elävistä olennoista.
Meidän täytyy päättää tämä keskustelu huomauttamalla seuraavista
asioista:
Jotkut ihmiset sanovat: ”Kuvia on nykyään joka paikassa, jopa
ruokapurkeissa, sekä kirjoissa, lehdissä ja vihkosissa. Jos haluamme
sotkea joka kuvan, tuhlaamme kaiken aikamme siihen. Mitä meidän pitäisi
tehdä?”
Me sanomme: yrittäkää ostaa tavaroita, joissa ei ole kuvia - jos
mahdollista. Mitä tulee muihin, sotkekaa ne kuvat, jotka ovat selviä kuten kuvat kirjojen kansissa, ja loput kirjasta voidaan jättää ja käyttää.
Jos esine on jotakin, mitä ei enää tarvita, kuten sanomalehti yms.,
poistakaa se kodista. Mitä tulee kuviin, joita on vaikea pyyhkiä - kuten
esimerkiksi kuvat ruokapurkeissa, in shaa Allaah (jos Jumala suo), ei ole
synti jättää niitä ennalleen. Oppineet ovat sanoneet, että ne ovat asioita,
joita on vaikea välttää, ja ongelmasta on tulossa ylivoimainen.
Jos haluaa ripustaa jotakin koristaakseen seiniään, olkoot ne
luontomaisemia tai kuvia moskeijoista tai asioista, jotka eivät herätä
tunteita, jotka ovat haraam.
Hänen, joka ripustaa Koraanin jakeita seinälle, tulisi kiinnittää huomiota
siihen tosiasiaan, että Koraania ei ilmoitettu koristamaan seiniä, ja on
eräänlaista epäkunnioitusta kirjoittaa Koraanin lauseita rukoilevan
ihmisen tai linnun tms. muotoon. Hänen pitäisi olla myös varovainen sen
suhteen, että tapaamisessa istuvat ihmiset eivät tekisi asioita, jotka ovat
heidän päänsä yläpuolella roikkuvia jakeita vastaan.
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9. NEUVO
Tupakoinnin kieltäminen kodeissa
On olemassa tarpeeksi todisteita (heille, jotka ovat viisaita) siitä, että
tupakointi on haraam, Allaahin sanoissa (käännös merkityksestä):
” ... julistaa heille sallituiksi kaikki hyvät (kaiken hyvän ja laillisen mitä
tulee asioihin, tekoihin, uskomuksiin, henkilöihin, ruokaan, jne.)..
…mutta kieltää heiltä pahat (kaiken pahan ja laittoman mitä tulee
asioihin, tekoihin, uskomuksiin, henkilöihin, ruokaan, jne.).”47
Allaah on jakanut ruoan ja juoman kahteen kategoriaan, ei kolmeen. On
asioita, jotka ovat hyviä ja sallittuja, ja on asioita, jotka ovat pahoja ja
kiellettyjä. Kuka uskaltaa sanoa nykypäivänä, että tupakointi on hyväksi,
kun me tiedämme kuinka paha haju siitä tulee, kuinka paljon rahaa siihen
kuluu ja kuinka paljon aiheutuu fyysistä vahinkoa tupakoinnin tuloksena?
Hurskaassa kodissa ei pitäisi olla sytyttimiä tai tuhkakuppeja, edes niitä,
joita annetaan mainoslahjoina, mainitsemattakaan vesipiippuja ja sen
sellaisia.
Jos pelkäät, että ihmiset saattavat polttaa kotonasi, laita tarroja
vihjaamaan ihmisille, että et halua heidän polttavan. Jos tajuat, että joku
haluaa tehdä tämän synnin edessäsi, sinun täytyy estää häntä millä
tahansa soveliaalla tavalla.

47

Koraani, al-Araf 7:157
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10. NEUVO
Koirien lemmikkinä pitämisen välttäminen
Yksi tavoista, joita on tullut meille uskottomilta, on lemmikkikoirien
pitäminen kodeissa. Monet yhteiskuntamme ihmiset, jotka seuraavat
uskottomien tapoja, tuovat koiran kotiinsa. He käyttävät rahaa
ostaakseen koiran, vaikka koiran hinta on haraam48. Sitten he kuluttavat
rahaa sen ruokkimiseen ja sen puhtaana pitämiseen; rahaa, josta heiltä
kysytään Ylösnousemuksen Päivänä. Koiran pitämisestä lemmikkinä on
tullut statussymboli monien rikkaiden ja korkeassa asemassa olevien
keskuudessa. Koira sylki on naajis (likainen, epäpuhdas), ja koira nuolee
perheenjäseniä ja heidän astioitaan. Jos koira nuolee astiaa, se täytyy
pestä seitsemän kertaa, joista yhden täytyy tapahtua hiekalla. Kunpa
ihmiset ymmärtäisivät, miten paljon koiria pitävät menettävät palkkioita!
Profeetta (saws) on sanonut: ”Perheessä, jossa pidetään koiraa, jokaisen
perheenjäsenen hyviä tekoja vähennetään yhden qiratin verran (Muslimin
kertoman mukaan kahden qiratin verran) joka päivä, paitsi niissä
tapauksissa, joissa koiraa pidetään metsästystä, viljelyä tai lampaiden
paimennusta varten.”49 Kielto pitää koiria ei koske työkoiria, joita pidetään
viljelyä, metsästystä tai kotien, rakennuksien, karjan jne. vartioimista
varten. Tähän kuuluvat myös koirat, joita pidetään välttämättömistä
syistä, kuten rikollisten etsintään, haistamaan huumeita ja niin edelleen,
kuten jotkut oppineet ovat selittäneet.50
Jibril (Gabriel, rauha hänelle) selitti Profeetallemme Muhammadille
(saws) syyn, miksi ei voinut astua hänen taloonsa aikana, josta he olivat
sopineet. Profeetta (saws) on sanonut: ”Jibril tuli luokseni ja sanoi: ’Olin
tulossa luoksesi tänä iltana, eikä minua estänyt tulemasta taloon, jossa olit,
mikään muu kuin se, että talossa oli ihmistä esittävä patsas ja verho, jossa
oli kuvia, ja talossa oli koira. Käske jonkun katkaista patsaan pää, jotta se
näyttää puulta; käske jonkun leikata verho ja tehdä siitä kaksi tyynyä, ja
käske jonkun viedä koira ulos talosta.’ ” Joten Allaahin Lähettiläs teki
niin.”51
48

Imam Ahmadin hadithin mukaan, 1/356; katso myös Sahih al-Jaami, 3071
Muistiin merkinnyt at-Tirmidhi, 1489; Sahih al-Jaami, 5321
50
Al-Ta’leeq’ ala Sunan at-Tirmidhi, Shaakir edn. 3/267
51
Muistiin merkinnyt Imam Ahmad; Sahih al-Jaami, nro 68
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11. NEUVO
Äärimmäisyyden välttäminen kodin koristelussa
Monien ihmisten kodeissa on nykyään monenlaisia koristuksia, koska
heillä on paljon vapaa-aikaa ja he ovat liian kiinnittyneitä tähän
maailmaan, ja heidän kehuskelun- ja näyttämisenhalunsa takia.
Kun astut joihinkin koteihin, sinulle tulee mieleen Ibn Abbasin (ra-m)
sanat: ”Paratiisissa ei ole mitään tämän maailman asioista, paitsi nimet.”
Meillä ei ole tilaa tässä lyhyessä tekstissä mennä yksityiskohtiin kaikista
oudoista ja ihanista antiikkiesineistä, koristuksista ja kirjoituksista, joilla
jotkut kodit ja palatsit on koristeltu, mutta mainitsemme seuraavat asiat:
Allaah sanoo (käännös merkityksestä):
”Ellemme olisi tienneet
kaikkien ihmisten tulevan siitä yhtä epäuskoisiksi,
olisimme voineet antaa niiden taloihin, jotka eivät usko Armolliseen,
hopeiset katot sekä portaat, joita he voisivat nousta,
ja taloihin portit ja lepovuoteet,
joilla he voisivat makailla, ja muuta koreutta...”52
Toisin sanoen, koska monet tietämättömistä ihmisistä luulevat, että heille
annettu omaisuus on merkki Allaahin rakkaudesta heitä kohtaan, voisi se
johtaa heidät kaikki uskottomiksi omaisuuden tähden; Allaah olisi voinut
antaa heille hopeiset ja kultaiset katot, portaat ja lukot tämän maailman
nautinnoista; sitten kun he kuolisivat, heillä ei olisi yhtään hasanah (hyviä
tekoja) tilillään, koska he olisivat jo ottaneet osansa tämän maailman
nautinnoista.53
Imam Muslim (olkoon Allaah hänelle armollinen) on kertonut Aishalta
(olkoon Allaah häneen tyytyväinen), että Allaahin Lähettiläs (saws) lähti
sotaretkelle, ja hän (Aishah) otti samettisen peitteen ja peitti oviaukon
sillä. Kun Allaahin Lähettiläs saapui takaisin ja näki peitteen, Aishah näki
52
53
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hänen kasvoistaan, että hän oli vihainen. Hän repi sen alas ja sanoi:
”Allaah ei ole käskenyt meidän peittää kiviä ja savea vaatteella!”54
Imam Ahmad (rh) on välittänyt Fatiman (raa) kertoneen, että kerran he
olivat laittaneet ruokaa ja hän sanoi Alille (ra): ”Miksi emme kutsuisi
Allaahin lähettilästä liittymään seuraamme?”, joten hän tuli ja laittoi
kätensä oven sivuille ja näki qaraamin (pehmeästä villasta tehty
vaatekappale, jossa on värikkäitä koristuksia), minkä vuoksi hän meni
pois. Fatima sanoi Alille: ”Mene ja ota hänet kiinni, ja kysy häneltä: Miksi
menit pois, oi Allaahin Lähettiläs?” Profeetta (saws) sanoi: ”Minulle ei ole
oikein (toisen raportin mukaan: ei ole oikein Profeetalle) astua koristeltuun
kotiin.”55
Abu Dawud on myös kertonut saman hadithin otsikon ”Rajul yudaa fa
yaraa makruuhan (kun mies on kutsuttu ja hän näkee jotain
vastenmielistä)” alla.56
Otsikon ”Hal yurja idhaa raa munkaran fil-dawah” (pitäisikö hänen mennä
takaisin, jos hän näkee jotakin vastustettavaa kutsussa) alla, al-Bukhari
(olkoon Allaah hänelle armollinen) on kertonut, että Ibn Umar (ra-m)
kutsui Abu Ayyubin (ra-m), ja tämä näki seinävaatteen talossa. Ibn Umar
sanoi: ”Naiset ovat saaneet tahtonsa läpi.” Abu Ayyub sanoi: ”On ihmisiä,
joista olen ollut huolissani, mutta et ollut yksi heistä! Allaahin kautta, en
ikinä koske ruokaasi.” Sitten hän meni pois.57
Imam Ahmad kertoi saman tarinan Salim ibn Abdullah ibn Umarilta (ra-m),
joka sanoi: ”Menin naimisiin isäni vielä eläessä, ja isäni ilmoitti siitä
ihmisille, ja Abu Ayyub oli yksi kutsutuista vieraista. He peittivät taloni
raidallisella vihreällä vaatteella, ja Abu Ayyub saapui ja katsoi sitä; sitten
hän sanoi: ’Peitättekö te seiniä?’ Isääni hävetti, ja sanoin: ’Naiset ovat
saaneet tahtonsa läpi, oi Abu Ayyub.’ Hän sanoi: ’Kaikista ihmisistä,
pelkäsin että naiset ottavat ylivallan...’ ”58
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At-Tabarani kertoi Abu Juhayfan (ra-m) kertoneen, että Allaahin Lähettiläs
(saws) on sanonut: ”Saatte paljon maallisia rikkauksia, niin paljon, että
peitätte kotinne vaatteella, kuten Kabah on peitetty. Olette parempia tänä
päivänä kuin tulette olemaan tuona päivänä.”59
Lyhyesti: mitä oppineet sanovat talojen koristelemisesta on, että se on
joko makruuh60 tai haraam.61.
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Sahih al-Jaami, 3614
Makruuh tarkoittaa asiaa jota ei ole kielletty, mutta se on islamissa inhottu ja
vastenmielinen.
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Ibn Muflih’n al-Aadaab al-Shar’iyyah, 3/421
39
60

