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Kirjassa käytetystä terminologiasta 

(Lainaukset on otettu Sheik Mahmoud Muradin kirjasta 'Common mistakes 

in Translation') 

1. Rubb: Yleensä sana 'Rubb' käännetään sanaksi ‘Herra’. Siitä

huolimatta, että jälkimmäinen on raamatullinen sanamuoto, 

joka viittaa Allahin palvelijan, profeetta Jeesuksen, väitettyyn 

herruuteen. Sanan ’Herra’ on rajoittunut merkitykseltään 

sanoihin ’Valtias’, ’Ylin’, ’Isäntä’ ja ’Hallitsija’, eikä koskaan 

ilmaise sanan Rubb varsinaista merkitystä. Sana Rubb 

tarkoittaa myös Luojaa, Suunnittelijaa, Ylläpitäjää, sitä Yhtä, 

josta kaikki luodut ovat riippuvaisia tullakseen toimeen, ja 

sitä Yhtä, joka antaa elämän ja tuo kuoleman.  

2. Din: Sana, joka käännetään suomeksi uskonto, on arabiaksi

Din. Arabiaksi se tarkoittaa elämäntapaa, johon kuuluvat niin 

yksityinen kuin julkinen elämä. Se sisältää myös seuraavat 

merkitykset: palvontamenot, politiikan harjoittamisen sekä 

yksityiskohtaiset käytösohjeet, mitkä sisältävät 

hygieniasäädökset ja etikettiasiat. 

3. [] Sal'lal'laahu a'laihi wa sal'lam. Jotkut kääntävät

tämän: ‚olkoon rauha kanssasi‛. Tämä käännös ei ole oikein 

vaan oikea on: ‛Ylistäköön Allah hänen mainintaansa ja 

osoittakoon hänelle ja hänen perhekunnalleen turvaa ja 

suojaa kaikkea arvoa alentavaa kohtaan.  

صلى هللا علیھ وسلم
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Johdanto 

Kaikki ylistys Allahille, maailmojen Rubbille, ja ylistäköön 

Allah hänen [Muhammed] mainintaansa ja osoittakoon 

hänelle ja hänen perhekunnalleen turvaa ja suojaa kaikkea 

arvoa alentavaa kohtaan.  

Kun puhutaan profeetta Muhammadista , pitäisi muistaa, 

että silloin puhutaan maailmanhistorian hienoimmasta 

henkilöstä. Tämä ei ole perusteeton väite. Kuka tahansa, joka 

lukee hänen elämänkertaansa ja oppii hänen tapansa ja 

etiikkansa, samalla kun pitää sivussa ennakolta omaksutut 

käsitteet, totisesti päätyy samaan johtopäätökseen. Jotkut 

puolueettomat ja oikeudenmukaiset ei-muslimit ovat myös 

päätyneet samaan johtopäätökseen.  

Professori Hasan Ali, olkoon Allah hänelle armollinen, 

kertoi lehdessään 'Noor al-Islam', että hänen brahmaani 

ystävänsä sanoi hänelle kerran seuraavaa: ‚Minä tiedostan ja 

uskon siihen, että Islamin sanansaattaja on suurin ja kypsin 

mies kautta historian.‛ Professori Hasan Ali, olkoon Allah 

hänelle armollinen, kysyi häneltä: ‚Miksi pidät häntä 

kaikkein suurimpana ja kypsimpänä miehenä?‛ Hän vastasi: 

‚Kenelläkään muulla ei ollut yhtä aikaa luonnetta, 

käytöstapoja ja etiikkaa, kuten hänellä oli. Hän oli kuningas, 

jonka aikana koko niemimaa yhdistyi. Silti hän oli 

vaatimaton. Hän uskoi, että valta kuului yksinään hänen 
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Rubbilleen. Vaikka hänen luokseen tuotiin suuria rikkauksia, 

hän eli köyhyyden tilassa. Hän ei sytyttänyt tulta talossaan 

monena peräkkäisenä päivänä ja hän pysytteli nälkäisenä. 

Hän oli suuri johtaja. Hän johti pienen joukon taisteluun, 

jossa vastassa oli tuhansia ja siltikin hän päättäväisesti kukisti 

heidät. Hän rakasti rauhansopimuksia ja noudatti niitä 

järkkymättömällä sydämellä, vaikka hänellä oli puolellaan 

tuhansia rohkeita ja urhoollisia seuralaisia. Jokainen 

seuralainen oli hyvin rohkea ja olisi pystynyt kohtamaan 

yksinäänkin tuhat vihollismiestä ilman, että heillä olisi ollut 

pelon häivääkään mielessä. Silti profeetta oli hyväsydäminen, 

armollinen, ja eikä halunnut vuodattaa tippaakaan verta. 

Häntä kosketti hyvin paljon Arabian niemimaan asiat ja silti 

hän ei lyönyt laimin perhettään, ruokakuntaansa tai köyhiä ja 

puutteenalaisia. Hän oli innokas levittämään islamia niiden 

joukkoon, jotka olivat kulkeneet harhaan. Yleensä hän oli 

mies, joka oli huolestunut ihmiskunnan parantamisesta ja 

hyvinvoinnista, ja silti hän ei antautunut maallisen 

omaisuuden keräämiselle. Hän piti itsensä kiireisenä Allahin 

palvomisella ja rakasti sellaisten asioiden tekemistä, mitkä 

miellyttivät Allahia. Hän ei koskaan kostanut 

henkilökohtaisista syistä. Hän jopa rukoili vihollistensa 

hyvinvoinnin puolesta ja varoitti heitä Allahin 

rangaistuksesta. 

Hän oli askeettinen, mitä tuli maallisiin asioihin, ja hän 

palvoi Allahia läpi yön. Hän oli rohkea ja urhoollinen sotilas, 

joka taisteli miekalla, ja erehtymätön profeetta. Hän oli 

valloittaja, joka valloitti kansakuntia ja maita. Hän nukkui 

heinämatolla ja hänen tyynynsä täytteenä oli kerros karkeita 

kuituja. Vaikka kansa kruunasi hänet arabian sulttaaniksi tai 

Arabianniemimaan kuninkaaksi, hänen perheensä eli 
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yksinkertaista elämää. Saatuaan suuria rikkauksia hän kasasi 

ne moskeijalle. Fatima huomautti Profeettaa siitä, miten 

ponnistuksia vaativaa työtä hän teki. Vesiastia ja sen 

punttikivi, joita hänellä oli tapana kantaa, olivat jättäneet 

hänen kehoonsa jälkiä. Niihin aikoihin Sanasaattaja oli 

jakanut mies- ja naisorjia muslimien keskuudessa. Hän ei 

antanut tyttärelleen osaakaan tuosta vauraudesta. Sen sijaan 

Profeetta opetti hänelle joitakin rukouksia. Hänen 

seuralaisensa Umar saapui hänen taloonsa ja katsoi hänen 

huoneeseensa, eikä nähnyt siellä muuta kuin heinämaton, 

jonka päällä Profeetta istui, ja se oli painanut jälkiä hänen 

kehoonsa. Ainoa talon varallisuus oli puolikas Saa, joka on 

painon mittayksikkö, ohranjyviä säiliössä ja vesileili, joka 

roikkui seinällä. Tämä oli kaikki se, mitä Allahin lähettiläs 

omisti sinä aikana, kun puolet arabeista oli hänen valtansa 

alla. Kun Umar näki tämän, hän ei pystynyt hillitsemään 

itseään ja hän itki. Allahin lähettiläs  sanoi: ‚Miksi sinä itket 

Umar?‛ Hän vastasi: ‚Miksei minun pitäisi itkeä? Kyyros ja 

Bysantin keisari nauttivat tässä maailmassa ja Allahin 

lähettiläs  omistaa vain sen, mitä näen silmilläni!‛ Hän 

vastasi: ‚Voi Umar, eikö sinua miellyttäisi siinä se, että tämä 

Kyyroksen ja keisarin osa on heille tässä elämässä ja 

kuolemanjälkeisessä elämässä tämä mielihyvä on vain ja 

ainoastaan meille?‛  

Kun Profeetta tutkaili joukkojaan ennen Mekan miehitystä, 

Abu Sufyan seisoi al-Abbasin vierellä, joka oli Profeetan  setä 

ja he katsoivat muslimiarmeijan sotalippuja kohden. Abu 

Sufyan ei ollut vielä tuona aikana muslimi. Hän oli ällistynyt 

siitä, että muslimit olivat niin monilukuisia ja he lähestyivät 

Mekkaa hyökyaallon lailla. Kukaan ei voinut pysäyttää heitä, 

eikä mikään tullut heidän eteensä. Abu Sufyan sanoi silloin 
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al-Abbasille: ‚Oi Abbas, sinun veljenpojastasi on tullut suuri 

kuningas!‛ Abbas vastasi sanomalla: ‚Tämä ei ole 

kuninkuutta vaan profeetallisuutta ja hänen viestinsä on 

islam.‛  

Adi at-Tai, Hatim at-Tain poika, joka on jalomielisyyden ja 

anteliaisuuden elävä esimerkki, osallistui Profeetan  

kokoontumisiin, kun hän oli vielä kristitty. Kun hän näki, 

kuinka seuralaiset pitivät ja kunnioittivat Profeettaa, hän 

hämmentyi. Oliko hän profeetta vai kuningas? Hän kysyi 

itseltään: ‚Onko tämä mies kuningas vai Allahin lähettiläiden 

Lähettiläs?‛ Sillä aikaa, kun hän puntaroi asiaa, rutiköyhä 

nainen saapui Profeetan luokse ja sanoi: ‛Haluaisin kertoa 

sinulle salaisuuden.‛ Hän vastasi naiselle: ‛Millä Medinan 

kadulla haluaisit kertoa tämän minulle?‛ Profeetta  lähti 

rutiköyhän palvelijattaren kanssa ja huolehti hänen 

tarpeistaan. Kun Adi näki Profeetan nöyryyden, hän käsitti, 

mikä on totuus, ja sillä hetkellä hän hylkäsi ristit, joita hänellä 

oli, ja niin hänestä tuli muslimi. 

Mainitsemme kohta joitakin orientalistien toteamuksia, jotka 

koskevat Muhammadia (saws) Muslimeina me uskomme 

Profeettaan (saws) ja hänen ilmoitukseensa. Mainitsemme 

nämä toteamukset kahdesta syystä: 

a. Tarjoillaksemme muistutuksen ja varoituksen niille

muslimeille, jotka hylkäsivät Profeettansa, jotta he ottaisivat 

vaarin, ja palaisivat diniinsä. 

b. Jotta ei-muslimit saisivat tietää, kuka Profeetta on, niiden

ihmisten lausumien kautta, jotka kuuluvat heidän 

joukkoonsa, jotta heidät johdatettaisiin islamiin. 

Pyydän näitä ihmisiä pidättäytymään kaikista 

ennakkokäsityksistä, kun etsitään totuutta, sillä aikaa kun 
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luetaan tätä tai mitä tahansa toista islamilaista materiaalia. 

Pyydän Allahia avaamaan heidän sydämensä ja rintansa, jotta 

he voivat hyväksyä totuuden, ja näyttämään oikean tien ja 

herättämään heidät seuraamaan sitä.  

Abdurrahmaan b. Abdul-Kareem al-Sheha 

Riyadh, 11535 

P.O. Box 59565 

S-posti: alsheha@yahoo.com 

http://www.islamland.org 

mailto:alsheh@yahoo.com
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من ھومحمد صلى هللا علیھ وسلم ؟
Kuka on Sanansaattaja, Muhammad ((saws))?

Hänen sukulinjansa: 

Hän on Abdul-Qasim (Al-Qasimin isä) Muhammad, 

Abdullahin poika, Abdul-Mutalibin poika. Hänen 

sukulinjansa voidaan jäljittää aina Adnanin sukukuntaan 

saakka, joka on Ismailin [Allahin profeetta, Ibrahimin poika, 

hän, jonka Allah valitsi Hänen rakkaudelleen] poika, 

ylistäköön Allah hänen mainintaansa. Hänen äitinsä on 

Aminah, Wahbin tytär. 

Profeetta (saws) sanoi:

“Todellakin Allah valitsi Kinanan heimon muiden 

heimojen ylitse, jotka polveutuivat Ismailista. Hän 

valitsi Quraishin muiden Kinanan heimojen ylitse. Hän 

valitsi Banu Hashimin muiden Quraishin perheiden 

ylitse ja Hän valitsi minut Banu Hasimin perheestä.” 
(Muslim #2276) 

Näin ollen Profeetalla (saws) on jaloin sukupuu

maailmassa. Hänen vihollisensa myönsivät tämän faktan. 

Abu Sufyan, joka oli islamin arkkivihollinen ennen kuin 

hänestä tuli muslimi, myönsi tämän faktan Bysantin 

valtiaan Herakleioksen edessä. 

Abdullah b. Abbas, johon Allah on tyytyväinen, kertoi, että 

Allahin lähettiläs (saws)kirjoitti Bysantin keisarille ja kutsui

häntä islamiin. Hän lähetti kirjeen Dihya Al-Kalbin mukana, 

joka antoi sen ensin Busran kuvernöörille, ja joka antoi sen 

eteenpäin keisarille.  
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Bysantin keisari, kiitollisuuden merkkinä Allahille, oli 

kulkenut Emesasta Jerusalemiin, kun Allah oli antanut 

hänelle voiton Persian sotajoukoista. Niin, kun Allahin 

lähettilään kirje saavutti Bysantin keisarin, hän sanoi sen 

luettuaan: ”Etsikää minulle kuka tahansa hänen 

kansastaan,(Quraish heimon arabeista) jos heitä on täällä, 

jotta voin kysyä Allahin lähettiläästä!” Siihen aikaan 

Abu Sufyan bin Harb oli Levantin alueella [käänt. huom. 

arabiaksi aluetta kutsutaan nimeltä Shams] joukossa, jossa 

oli joitakin miehiä Quraishin heimosta. He olivat tulleet 

Levanttiin kauppiaina aselevon aikana, mikä oli tehty 

Allahin lähettilään ja Quraish heimon pakanain välillä. 

Abu Sufyan sanoi: ”Bysantin keisarin lähetti löysi 

meidät jossakin Levantissa ja niin hän vei minut ja 

kumppanini Jerusalemiin. Meidät päästettiin keisarin 

luokse, missä löysimme hänet istumassa kuninkaan 

salissa yllänsä kruunu ja ympärillään vanhempia 

bysanttilaisia arvohenkilöitä. Hän sanoi tulkilleen: 

”Kysy heiltä, kuka heistä on sen miehen lähin 

sukulainen, joka väittää olevansa Profeetta.” 

Abu Sufyan kertoi: “Minä vastasin: “Minä olen hänen 

lähin sukulaisensa.” Hän kysyi: ”Miten läheinen 

sukulainen sinä olet hänelle?” Minä vastasin: ”Hän on 

serkkuni ja siksi karavaanissa ei ole minun lisäkseni 

ketään muuta, joka kuuluu Bani Abd Manafin sukuun.” 

Keisari sanoi: ”Päästäkää hänet lähemmäs.” Hän määräsi 

minun seuralaisteni seisomaan heti olkani taakse ja 

sitten sanoi tulkilleen: ”Kertokaa hänen seuralaisilleen, 

että aion kysyä tältä mieheltä siitä miehestä, joka väittää 

olevansa Profeetta. Jos hän valehtelee, heidän täytyy 

välittömästi esittää vastalauseensa.” 
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Abu Sufyan jatkoi: “Allahin kautta! Jos minulla ei olisi 

ollut pelkoa häpeästä, että seuralaiseni olisivat 

kutsuneet minua valehtelijaksi, en olisi puhunut totta 

hänestä, kun hän olisi minulta kysynyt. Mutta koska 

pidin häpeällisenä sitä, että minua kutsutaan 

valehtelijaksi seuralaisteni toimesta, kerroin totuuden.” 

Hän sanoi tulkilleen: “Kysy häneltä, millaiseen 

perheeseen hän kuuluu.” Vastasin: ”Hän kuuluu 

ylhäiseen perheeseen joukossamme.” Hän sanoi: ”Onko 

kukaan muu joukossanne koskaan aikaisemmin 

väittänyt samaa ennen häntä?” Vastasin: ”Ei.”. Hän 

sanoi: ”Seuraavatko jalosukuiset vai köyhät häntä?” 

Vastasin: “He ovat köyhiä, jotka seuraavat häntä.” Hän 

sanoi: “Kasvavatko vai vähenevätkö hänen seuraajansa 

määrällisesti (päivittäin)?” Vastasin: ”Kasvavat.” Hän 

kysyi: “Tuleeko kukaan heidän joukostaan, joka on 

löytänyt hänen dinin tyytymättömäksi ja hylkää sen 

jälkeen hänen dininsä?” Vastasin:”Ei.” Hän sanoi: 

”Rikkooko hän lupauksiaan?” Vastasin: ”Ei, mutta 

meillä on nyt aselepo hänen kanssaan ja pelkäämme, 

että hän saattaa pettää meidät.” 

Abu Sufyan jatkoi: ”Mitään muuta kuin viimeisen 

lauseen en pystynyt häntä vastaan sanomaan.” Keisari 

kysyi sitten: ”Oletko koskaan sotinut häntä vastaan?” 

Vastasin: ”Kyllä.” Hän sanoi: ”Mikä on ollut lopputulos 

sodissa häntä vastaan?” Vastasin: “Joskus hän ollut 

voitokas ja toisinaan taas me.” Hän sanoi: “Mitä hän 

käskee teitä tekemään?” Sanoin: “Hän kehottaa meitä 

palvomaan yksin Allahia ja olemaan palvomatta muita 

Hänen ohellaan ja jättämään kaiken sen, mitä esi-

isämme palvoivat. Hän määrää meitä rukoilemaan, 
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antamaan hyväntekeväisyyteen, olemaan siveitä, 

pitämään lupaukset ja palauttamaan sen, mitä 

huomaamme on luotettu.”  

Kun olin sanonut tämän, keisari sanoi tulkilleen: 

“Sano hänelle: olen kysynyt sinulta hänen 

sukujuuristaan ja sinun vastauksesi oli, että hän kuuluu 

ylhäiseen perheeseen. Tosiasiassa kaikki sanansaattajat 

ovat kansakuntiensa ylhäisimmästä sukupuusta. Sitten 

kysyin sinulta, onko kukaan muu joukostanne väittänyt 

tällaista asiaa ja sinun vastauksesi oli kielteinen. Jos 

vastaus olisi ollut myöntävä, olisin ajatellut, että tämä 

mies seuraa väittämää, joka on esitetty ennen häntä. Kun 

kysyin sinulta, jos häntä on koskaan syytetty valheiden 

kertomisesta, vastauksesi oli kielteinen, joten ajattelin, 

että hän, joka ei valehtele muille, ei voi koskaan kertoa 

valheita Allahista. Sitten kysyin, oliko kukaan hänen 

esi-isistään kuningas. Sinun vastauksesi oli kielteinen. 

Jos se olisi ollut myönteinen, olisin ajatellut, että tämä 

mies haluaa takaisin esi-isiensä valtakunnan. Kun 

kysyin sinulta, seuraavatko rikkaat vai köyhät ihmiset 

häntä, sinä vastasit, että he ovat köyhiä, jotka seuraavat 

häntä. Todella sellaisia ovat lähettiläiden seuraajat. Sen 

jälkeen kysyin sinulta, kasvaako vai väheneekö hänen 

seuraajiensa määrä. Sinä vastasit, että ne kasvavat. 

Todella tämä on todellisen uskon tulos siihen saakka 

kunnes se on täydellistynyt (kaikin tavoin). Kysyin 

sinulta, onko olemassa ketään, kuka on hänen dinin 

hyväksymisen jälkeen tullut tyytymättömäksi ja 

luopunut hänen dinistään ja sinun vastauksesi oli 

negatiivinen. Todellakin, tämä on oikean uskon merkki. 

Kun uskon mielihyvä menee sisälle ja sekoittuu 
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sydämissä kokonaan, kukaan ei ole tyytymätön siihen. 

Kysyin, onko hän koskaan rikkonut lupauksiaan. 

Vastauksesi oli kielteinen. Sellaisia sanansaattajat ovat. 

He eivät koskaan riko lupauksiaan. Kun kysyin sinulta, 

oletko koskaan sotinut häntä vastaan, sinä vastasit, että 

välillä hän ollut voitokas ja välillä sinä. Todella sellaisia 

sanansaattajat ovat. Heitä koetellaan, mutta lopullinen 

voitto on heidän. Kysyin sen jälkeen, mitä hän määräsi 

teille. Sinä vastasit, että hän määräsi teidät palvomaan 

yksin Allahia ja kielsi palvomasta mitään Hänen 

rinnallaan. Hän määräsi teidät jättämään kaiken sen, 

mitä esi-isänne ovat palvoneet, rukoilla, puhua totta, 

olla siveitä, pitää lupaukset ja palauttamaan sen, mitä 

huomaanne on uskottu. Nämä ovat todella profeetan 

ominaisuuksia, jonka tiedän (aikaisempien kirjoitusten 

perusteella) ilmestyvän, mutta en tiennyt, että hän tulisi 

teidän joukostanne. Jos se, mitä sanot, on totta, hän ottaa 

valtaansa hyvin pian maan jalkojeni alta. Ja jos tietäisin, 

että löytäisin hänet varmasti, menisin hänen luokseen 

välittömästi, ja kun olisin hänen kanssaan, varmasti 

pesisin hänen jalkansa.” 

Abu Sufyan lisäsi: “Keisari pyysi sen jälkeen Allahin 

lähettilään kirjeen ja se luettiin. Sen sisältö oli 

seuraavanlainen:  

"Aloitan Jumalan Armeliaan Armahtajan nimeen. Tämä 

kirje on Muhammadilta, joka on Allahin palvelija ja orja, 

Hänen sanansaattajansa, joka kirjoittaa Herakleokselle, 

Bysantin hallitsijalle. Olkoon rauha heidän kanssaan, 

jotka seuraavat johdatusta. Kutsun teitä islamiin [ts. 

antautumaan Allahille]. Kun hyväksytte islamin, pelastutte. 

Kun hyväksytte islamin, Allah suo teille kaksinkertaisen 
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palkkion. Mutta, jos hylkäätte tämän kutsun islamiin, 

tulette olemaan vastuussa talonpoikienne [ts. kansanne] 

harhaanjohtamisesta. Oi te, kirjojen kansa! Tulkaa 

kuuntelemaan sanaa, joka on yhteistä teille ja meille, että 

palvomme Allahia, ja ettemme aseta mitään muuta hänen 

rinnalleen, emmekä palvo muita jumalia Allahin rinnalla. 

Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: »Olkaa todistajina, 

että me olemme Jumalalle alamaisia!»" [3.63] 

Abu Sufyan lisäsi: “Kun Herakleos oli lopettanut 

puheensa, bysanttilaiset ylimykset, jotka olivat hänen 

ympärillään, itkivät kasvot värittyneinä, ja salissa oli 

niin kova meteli, etten ymmärtänyt, mitä he sanoivat. 

Sen takia meidät määrättiin ulos salista.”  

“Kun menin seuralaisteni kanssa ulos ja jäimme 

keskenämme, sanoin heille: “ Tosisesti  Ibn Abi Kabshan 

(ts. Profeetan) asia on saavuttanut paljon väkevyyttä. 

Tämä Bani Al-Asfarin kuningas pelkää häntä.”  

Abu Sufyan lisäsi: “Allahin nimeen tulin entistä 

varmemmaksi siitä, että hänen dininsä tulisi olemaan 

voitokas, kunnes itsekin päädyin hyväksymään 

islamin.” (Bukhari #2782) 






محمد رسول هللا
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Syntymäpaikka ja lapsuus: 

Profeetta (saws) syntyi vuonna 571 (gregoriaanisen 
kalenterin mukaan) Quraish heimoon [jota pidettiin 

jalosukuisena kaikkien arabien keskuudessa] Mekassa [jota 

pidettiin Arabian niemimaan uskonnollisena 

Arabit pääkaupunkina].  suorittivat pyhiinvaelluksen eli hajjin 
Mekassa, ja kiersivät Kaaban ympäri, mikä oli Profeetta 

Ibrahimin ja hänen poikansa Ismailin rakentama, ylistäköön 

Allah heidän mainintaansa.  

Profeetta (saws) oli orpo. Hänen isänsä kuoli ennen hänen

syntymäänsä ja hänen äitinsä kuoli, kun hän oli 6-vuotias. 

Hänen isoisänsä, Abdul-Mutalib, piti hänestä huolta, ja kun 

hän kuoli, hänen setänsä, Abu Talib, huolehti hänestä. Hänen 

heimonsa ja muut heimot palvoivat jumalankuvia, jotka oli 

valmistettu kivestä, puusta ja joskus jopa kullasta. Jotkin 

näistä epäjumalankuvista oli sijoitettu Kaaban ympärille. 

Ihmiset uskoivat, että nämä epäjumalat pystyivät 

suojelemaan pahalta ja lisäämään taloudellista hyötyä.  

Profeetta (saws) oli luotettava ja rehellinen. Hän ei koskaan

käyttäytynyt petollisesti, eikä koskaan valehdellut tai 

huijannut. Hänet tunnettiin myös nimeltä Al-Amin, tai 

Luotettava. Ihmiset uskoivat hänen huomaansa 

arvotavaroitaan, kun he halusivat matkustaa. Hänet 

tunnettiin myös nimeltä As-Sadiq tai Totuudenmukainen, 

koska hän ei koskaan kertonut valeita. Hän oli hyvätapainen, 

kaunopuheinen ja hän rakasti ihmisten auttamista. Hänen 

kansansa rakasti ja kunnioitti häntä ja hän oli kaunistapainen. 

Allah, Ylistetty, sanoo:  

 ja totisesti on siveellinen mielenlaatusi jalo. [68:4] 
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Thomas Carlyle sanoo kirjassaan: 'Heroes, Hero-Worship 

and the Heroic in History':  

'Mutta jo nuoresta saakka häntä oli pidetty 

hienotunteisena miehenä. Hänen seuralaisensa 

kutsuivat häntä Al Aminiksi, Luotettavaksi. 

Totuudellinen ja uskollinen mies, joka teki, puhui ja 

ajatteli asiat rakkaudesta totuuteen. Huomattiin, että 

hän aina tarkoitti sitä, mitä hän sanoi. Hän oli mies, 

joka oli mieluummin vähäpuheinen: hiljainen, kun ei 

ollut mitään sanottavaa, mutta osuva, viisas, ja 

vilpitön, kun hän puhui, aina tuoden aiheeseen 

punaisen langan. Vain tällainen puhe on puhumisen 

arvoista! Koko hänen elämänsä ajan huomaamme, 

että häntä on pidetty luotettavana, veljellisenä ja 

aitona miehenä. Hän oli vakava, vilpitön luonne ja 

silti samalla ystävällinen, sydämellinen, seurallinen 

ja jopa leikkisä: tarjoten kunnon naurun hänen 

kanssaan. On olemassa ihmisiä, joiden nauru on 

valheellista, kuten kaikki muukin heissä. Hän oli 

spontaani, tulisieluinen ja siltikin vain ja ainoastaan 

totuudellinen mies. Hän oli täynnä villejä 

sielunkykyjä, tulta ja valoa, täynnä 

sivistymättömyyttä, joka oli elämänkokemuksen 

kautta saanut aavikon syvyydellisen 

ymmärtämystä.' 

Profeetta (saws) piti Hiran luolaan sulkeutumisesta ennen

kuin hänestä tuli Profeetta. Hän oleskeli siellä monta yötä 

kerrallaan.  

Hän (saws) ei harjoittanut valheellisuutta. Hän ei juonut 

mitään päihdyttävää, eikä hän kumartanut 

patsaita tai 
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epäjumalankuvia, eikä hän vannonut niiden nimeen tai 

tarjonnut niille uhrilahjoja. Hän oli lammaspaimen ja hän 

paimensi laumaa, joka kuului hänen kansalleen. Profeetta 

(saws) sanoi:

”Jokainen Allahin valitsema profeetta oli 

lammaslauman paimenena.” Hänen seuralaisensa 

kysyivät häneltä: ”Jopa sinä, oi Allahin 

sanansaattaja?” Hän sanoi: “Kyllä, minä pidin 

huolta Mekan asukkaiden lammaslaumasta.”    

(Bukhari 2143) 

Kun Profeetta Muhammad (saws) täytti neljäkymmentä

vuotta, hän sai jumalallisen ilmestyksen. Hän oli Hira 

vuoren luolassa. Uskovaisten äiti, Aishah, olkoon Allah 

häneen tyytyväinen, sanoi:  

‛Ensimmäinen asia, jonka Allahin sanansaattaja  

vastaanotti, sillä aikaa kun hän oli Hiran luolassa 

Mekassa, olivat hyvät näyt [unet]. Joka kerran, kun 

hän oli nähnyt unen, se toteutui oikeasti ja selvästi 

kuin aamunkoiton sarastus. Myöhemmin Allahin 

Sanansaattaja  alkoi rakastaa mietiskelyä yksin. Hän 

käytti pitkiä aikoja päivin ja öin tähän tarkoitukseen 

ennen kuin hän palasi perheensä luokse. Hänellä oli 

tapana ottaa ruokatarpeita mukaan näille 

matkoilleen. Kun hän palasi vaimonsa Khadijan, 

johon Allah on tyytyväinen, luokse, hän otti tuoreita 

ruokatarpeita mukaansa ja palasi luolaan jatkamaan 

meditointiaan.‛  

‚Totuus saapui hänen luokseen, kun hän oli Hiran 

luolassa. Enkeli Jibril (As) tuli Muhammadin 

(saws) luokse ja käski häntä lukemaan. 

Muhammad  vastasi: ”En 
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Allahin Sanansaattaja  palasi kotiin vapisten. Hän astui 

kotiinsa ja sanoi Khadijalle: “Peittele minut, peittele 

minut!“ Khadijah, johon Allah on tyytyväinen, peitteli 

Muhammadia , kunnes hänen olonsa parani. Sitten hän 

kertoi vaimollensa, mitä oli tapahtunut Hiran luolassa. 

Hän sanoi: ”Olin huolissani itsestäni ja 

hyvinvoinnistani.“ Khadijah, johon Allah on tyytyväinen, 

vakuutti Muhammadia (saws) sanomalla: “Allahin

kautta! Sinun ei tarvitse olla huolissasi! Allah, 

Ylistetty, ei koskaan tule nöyryyttämään sinua! Sinä 

olet hyvä sukulaisillesi ja ystävillesi. Sinä autat 

köyhiä ja puutteenalaisia. Sinä olet avokätinen ja 

vieraanvarainen vieraitasi kohtaan. Sinä autat ihmisiä, 

jotka elävät puutteessa.“ Khadijah, johon Allah on 

tyytyväinen, vei aviomiehensä Muhammadin (saws)
serkkunsa Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul 

Uzzan luokse. Tämä mies kääntyi kristinuskoon 

tietämättömyyden aikakautena. Hän oli kirjanoppinut, 

joka osasi hepreaa. Hän oli vanha mies, joka oli sokeutunut 

elämänsä loppuajalla. Khadijah, 
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osaa lukea!“ Jibril (As) syleili Muhammadia (saws) 
niin kauan, kunnes hän ei pystynyt enää 

hengittämään ja sitten hän päästi hänet irti sanoen: 

”Oi Muhammad! Lue!“ Taas, 

Muhammad(saws)vastasi: ”En osaa lukea!“ Jibril 
syleili Muhammadia  toisen kerran. Sen jälkeen hän 

määräsi häntä lukemaan kolmannen kerran, ja kun 

hän ei lukenut, hän syleili häntä tiukasti kunnes hän 

ei pystynyt hengittämään ja päästäen hänet sanoen: 

”Oi Muhammad!  

Lue julki Rubbsi [Herrasi] nimeen, joka on luonut, 

luonut ihmisen hyytyneestä verestä. Lue! Sillä 

Rubbisi [Herrasi] on ylevin.) [96:1-3]  
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johon Allah on tyytyväinen, kertoi serkulleen: ”Oi 

serkku, kuuntele mitä veljenpoikasi [i.e. Muhammad 

(saws)] on sinulle kertomassa!“ Waraqah sanoi: ”Mitä

sinä olet kokenut, rakas veljenpoika?“ Allahin lähettiläs 

(saws) kertoi hänelle, mitä oli kokenut Hiran luolassa.

Kuultuaan selostuksen Waraqah sanoi:, ”Allahin kautta! 

Tämä on enkeli Jibril (As), joka ilmestyi profeetta 
Musalle (As). Toivon, että olen vielä elossa, kun sinun 
kansasi ajaa sinut ulos Mekasta!“ Allahin lähettiläs 

(saws) ihmetteli: ”Aikovatko he ajaa minut ulos

Mekasta?!“ Waraqah vakuutti sen todeksi sanomalla: ”Ei 

koskaan ihminen ole välittänyt viestiä samankaltaista 

kuin sinä ilman, että hänen kansansa olisi ollut 

julistamatta sotaa häntä vastaan. Jos näin käy ja minä 

olen sitä todistamassa, olen sinun puolellasi.” Waraqah 

eli vain lyhyen aikaa tämän tapahtuman jälkeen. Myös 

ilmestyksen loppuivat joksikin aikaa.‛   (Bukhari #3) 

Koraanin luku, joka mainittiin yllä olevassa hadithissa, 

merkitsee alkua hänen tulemisesta profeetaksi. Allah, 

Ylistetty, paljastaa hänelle:  

Sinä, joka olet viittaan kiedottu, nouse ja varoita, ylistä 

Rubbiasi [Herraasi], puhdista vaatteesi [74:1-4]  

Tämä Koraanin luku merkitsee alkua sille, että hänet on 

valittu lähettilääksi.  

Tämän Koraanin luvun ilmestymisen jälkeen profeetta 

(saws) alkoi kutsua kansaansa avoimesti islamiin. Hän aloitti

omiensa luota. Osa heistä kieltäytyi järkkymättömästi 

kuuntelemasta häntä, koska hän kutsui heitä sellaiseen, jota 

he eivät olleet aiemmin todistaneet.  
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Islamin uskonto din on kokonainen elämäntapa, joka koskee 

uskonnollisia, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia asioita. 

Ennen kaikkea islamin din ei vain kutsu ihmisiä palvomaan 

yksi Allahia ja hylkäämään epäjumalat ja muuta asiat, mitä he 

palvoivat, vaan se kielsi heiltä asioita, joita he pitivät 

mieluisina, kuten koron keruuta, huumaavia aineita, 

haureutta ja uhkapeliä. Se kutsui ihmisiä olemaan 

oikeudenmukaisia ja reiluja toisiaan kohtaan ja tietämään, 

ettei heidän välillään ole muuta eroa kuin se, mitä tulee 

hurskauteen. Kuinka Quraishi [jalosukuisin heimo arabien 

keskuudessa] pystyi suvaitsemaan sitä, että häntä tuli 

kohdella tasavertaisesti orjien kanssa!! He eivät vain 

järkähtämättömästi kieltäytyneet hyväksymästä islamia vaan 

ennemminkin he vahingoittivat häntä ja syyttivät häntä 

nimittelemällä häntä hulluksi, manaajaksi ja valehtelijaksi. He 

syyttivät häntä asioista, joista he eivät olisi uskaltaneet 

syyttää häntä ennen islamin saapumista. He yllyttivät 

tietämättömiä joukkoja häntä vastaan, vahingoittivat häntä ja 

kiduttivat hänen seuralaisiaan. Abdullah b. Masud, johon 

Allah on tyytyväinen, sanoi:  

'Sillä aikaa, kun profeetta (saws) oli nousemassa ylös ja 

rukoilemassa lähellä Kaabaa, joukko quraishilaisia oli 

istumassa istumapaikoillaan ja yksi heistä sanoi: 

”Näettekö tämän miehen? Voisiko joku tuoda saastaa, 

kuten verisiä kamelin suolia tai jotain vastaavaa, ja 

odottaa, kunnes hän kumartuu ja sitten laittaa niitä 

hänen olkansa päälle? Kaikkein viheliäin heistä suostui 

vapaaehtoiseksi, ja kun profeetta (saws) kumartui, hän 
laittoi saastaa hänen olkansa päälle ja niin profeetta 

(saws) pysyi maassa kumartuneena. He nauroivat niin 

kovaa, että he olivat pudota toistensa päälle. Joku meni 

Fatiman 
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Nämä tapahtumat eivät estäneet profeettaa (saws) 
tekemästä dawaa. Hän kutsui monia heimoja islamiin, jotka 

olivat tulleet Mekkaan tehdäkseen Hajjin. Muutamat 

Yathribin kansasta, joiden kaupunki nykyään tunnetaan 

Medinana, 
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luokse, johon Allah on tyytyväinen, joka oli nuori tyttö 

ja kertoi hänelle, mitä oli tapahtunut. Hän meni 

kiiruhtaen profeetan (saws)luokse ja siirsi saastan

hänen selästään ja sitten hän kääntyi ympäri ja kirosi 

quraishilaiset, jotka olivat siinä istumassa.   (Bukhari #498) 

Munib al-Azdi sanoi: ‛Näin Allahin lähettilään 

tietämättömyyden aikana sanomassa ihmisille:  

“Sano, ettei ole mitään muuta palvomisen arvoista 

jumalaa kuin Allah, jos haluat olla menestyksekäs.” 

Siellä oli niitä, jotka sylkivät hänen kasvoilleen ja niitä, 

jotka heittivät maata hänen kasvoilleen ja niitä, jotka 

kirosivat häntä keskipäivään saakka. Aina kun tietty 

nuori tyttö tuli suuren vesisäiliön kanssa ja hän 

[profeetta] pesi kasvonsa ja kätensä ja sanoi: “Oi tytär, 

älä pelkää, että isääsi nöyryytetään tai isketään 

köyhyydellä.”   (Mu'jam al-Kabir # 805) 

Urwah b. az-Zubair sanoi: ‚Pyysin Abdullah b. Amr al-Asia 

kertomaan minulle, mikä oli pahin asia, jonka pakanat tekivät 

profeetalle  ja hän sanoi:  

'Uqbah b. Muait lähestyi profeettaa  sinä aikana, kun 

hän oli rukoilemassa lähellä Kaabaa ja hän kiersi asunsa 

kaulansa ympäri. Abu Bakr, johon Allah on tyytyväinen, 

kiirehtien lähestyi ja tarttui Uqban olkapäihin ja työnsi 

hänet sanoen: “Tapatko miehen, koska hän julistaa, että 

Allah on hänen Rubbinsa, ja että selvät merkit on 

annettu teille teidän Rubbilta?' '  (Bukhari 3643) 
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uskoivat, ja he vakuuttivat tukevansa häntä ja auttavansa 

häntä, jos hän valitsisi lähtevänsä heidän mukaansa 

Medinaan. Hän lähetti heidän mukaansa Mus'ab b. Umairin, 

johon Allah on tyytyväinen, joka opetti heille islamia. 

Kaikkien vaikeuksien jälkeen, joita Mekan muslimit kokivat 

oman kansansa puolelta, Allah salli heidän muuttaa omasta 

kaupungistaan Medinaan. Medinan asukkaat tervehtivät 

heitä ja ottivat heidät vastaan erikoislaatuisella tavalla. 

Medinasta tuli islamilaisen valtion pääkaupunki ja ydinalue, 

josta käsin tehtiin dawaa.  

Profeetta (saws) asettui sinne ja opetti ihmisille Koraanin

lausuntaa ja islamilaista oikeusoppia. Profeetan käytöstavat 

liikuttivat ja koskettivat suuresti Medinan asukkaita. He 

rakastivat häntä enemmän kuin itseään. He kiiruhtivat 

palvelemaan häntä ja käyttivät kaiken varallisuutensa hänen 

tielleen. Yhteiskunta oli vahva ja sen asukkaat olivat rikkaita 

Imanissa (usko) ja he olivat äärimmäisen onnellisia. Ihmiset 

rakastivat toisiaan ja todellinen veljeys näkyi ihmisten 

keskuudessa. Kaikki olivat tasavertaisia: rikkaat, jalosukuiset, 

köyhät, mustat ja valkoiset, arabit ja ei-arabit. Heidät kaikki 

katsottiin tasavertaisiksi Allahin Dinissä, missä eroja ei tehty 

muulla kuin hurskaudella. Sen jälkeen, kun Quraishit olivat 

oppineet profeetan dawaa, he taistelivat profeettaa  vastaan 

ensimmäisessä islamin taistelussa: Badrin taistelussa. Tämä 

taistelu tapahtui kahden ryhmän välillä, jotka olivat 

epäsuhtaisia keskenään, mitä tuli valmisteluihin ja aseisiin. 

Muslimeita oli 314, kun taas pakanoita oli vahvuudeltaan 

1000. Allah antoi voiton profeetalle(saws) ja seuralaisille.

Tämän taistelun jälkeen oli useita muitakin taisteluita 

muslimien ja pakanoiden välillä. Kahdeksan vuoden jälkeen 

profeetta  pystyi valmistelemaan armeijan, joka oli 

vahvuudeltaan 
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10,000 miestä. He suuntasivat kohti Mekkaa ja valloittivat sen. 

Sillä kerralla hän voitti oman kansansa, joka oli 

vahingoittanut häntä ja kiduttanut hänen seuralaisiaan kaikin 

mahdollisin keinoin. Heidät oli jopa pakotettu jättämään 

omaisuutensa ja vaurautensa taakseen ja paettava henkensä 

edestä Mekasta. Hän voitti päättäväisesti heidät ja tätä vuotta 

kutsutaan ’valloituksen vuodeksi’. Allah, Ylistetty sanoo:  

Kun Jumalalta apu ja voitto tulee, kun näet ihmisten 

suurin joukoin liittyvän Jumalan diniin [uskontoon], 

silloin ylistä Rubbisi [Herrasi] kunniaa ja ano Hänen 

anteeksiantoaan. Totisesti, Hän palkitsee 

moninkertaisesti. [110:1-3]  

Sen jälkeen hän kokosi Mekan asukkaat ja sanoi heille: 

”Mitä luulette, että teen teille?” He vastasivat: “Sinä teet 

vain jotakin suopeaa. Sinä olet ystävällinen, ja 

avokätinen veli ja ystävällinen ja avokätinen 

veljenpoika!” Profeetta (saws) sanoi: 'Menkää! Olette

vapaita tekemään, mitä mielitte.” 

(Baihaqi #18055) 

Tämä oli yksi suurimmista syistä, miksi niin monet heistä 

hyväksyivät islamin. Profeetta  palasi sen jälkeen Medinaan. 

Jonkin ajan kuluttua profeetta  halusi tehdä hajjin, joten hän 

lähti kohti Mekkaa mukanaan 114,000 seuralaista ja he 

suorittivat Hajjin. Tämä tunnetaan nimeltä Hajjatul-Wadaa tai 

jäähyväispyhiinvaelluksena, koska profeetta  ei koskaan 

sen jälkeen suorittanut toista hajjia ja hän kuoli vähän 

tämän jälkeen.  

Profeetta  kuoli Medinassa 12. päivä Rabi aththania hijran 

11. vuotena. Profeetta  haudattiin Medinaan. Muslimit olivat
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järkyttyneitä, kun he kuulivat hänen kuolemastaan. Jotkut 

seuralaisista eivät kyenneet uskomaan sitä! Umar, johon 

Allah on tyytyväinen, sanoi: ‚Kuka tahansa, joka sanoo, että 

Muhammad on kuollut, minä mestaan hänet!‛ Abu Bakr, 

johon Allah on tyytyväinen, piti sitten puheen, ja luki 

seuraavat Allahin sanat:  

Muhammed on vain lähettiläs; edesmenneet profeetat 

ovat ennen häntä olleet (Jumalan) lähettiläitä; jos hän 

kuolee tai kaatuu, peräydyttekö te silloin? Jos joku 

peräytyy, ei hän voi vahingoittaa Jumalaa vähääkään, 

mutta kiitolliset Jumala on palkitseva.   [3:143] 

Kun Umar, johon Allah on tyytyväinen, kuuli tämän jakeen, 

hän lopetti sanomasta, mitä hän oli sanonut, koska hän oli 

hyvin tarkka noudattamaan Allahin lakeja. Profeetta  oli 

kuollessaan 63 vuotias.  

Hän asui Mekassa 40 vuotta ennen kuin hänestä tuli 

profeetta. Kun hänestä tuli profeetta, hän eli siellä vielä toiset 

13 vuotta jona aikana hän kutsui ihmisiä Tawheediin 

(todelliseen monoteismiin). Sitten hän muutti Medinaan ja 

asui siellä 10 vuotta. Hän sai jatkuvasti siellä ilmestyksiä, 

kunnes Koraani ja islamin Din olivat täydellisiä.  

George Bernard Shaw sanoi: 

‚Olen aina pitänyt Muhammadin uskontoa suuressa 

arvossa, koska siinä on elinvoimaa. Se on ainoa uskonto, 

jolla näyttää olevan kyky assimiloida ihmisiä eri 

elämänvaiheissa, mikä tekee siitä vetovoimaisen kaikille 

ikäryhmille. Olen ennustanut Muhammadin uskosta, että 

siitä tulee hyväksytty huomenna, kuten se on alustavasti 

alkanut olla hyväksytty jo tämän päivän Euroopassa. 

Keskiaikaiset pappismiehet, joko tietämättömyyttään tai 
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kiihkoiluaan, maalasivat muhamettilaisuuden 

tummimmilla väreillä. He olivat, todellakin, koulutettuja 

vihaamaan molempia: Muhammadia miehenä ja hänen 

uskontoaan. Heille, Muhammad oli anti-Kristus. Olen 

opiskellut hänestä, tästä ihmeellisestä miehestä, ja minun 

mielestäni hän kaukana anti-Kristuksesta. Minusta häntä 

kuuluisi kutsua ihmisyyden pelastajaksi. ‚1  

محمد رسول هللا

1 Encyclopedia of Seerah, for Afzalur Rahman.  
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Profeetan (saws) tuntomerkit:

Hind, Abu Halah at-Tamimin tytär, johon Allah on 

tyytyväinen, kuvaili Allahin profeetan (saws) tuntomerkkejä 

seuraavanlaisesti:  

Allahin lähettiläs (saws) oli huomiota herättävä

mies, joka oli kunnioitettava kaikista, jotka 

näkivät hänet. Hänen kasvonsa loistivat kuin 

täysikuu. Hän oli keskimittainen, ei liian pitkä tai 

liian lyhyt. Hänellä oli suuri pää ja hänen 

hiuksensa olivat aaltoilevat. Hän teki jakauksen 

hiuksiinsa, jos ne kasvoivat pitkäksi. Tavallisesti 

hänen hiuksensa eivät menneet hänen 

korvanlehden yli. Hän oli terveen punakka. 

Hänen otsansa oli leveä. Hänen kulmakarvansa 

olivat luonnostaan tuuheat, eivätkä olleet 

yhdistyneet. Hänen silmäkulmien välissä oli 

verisuoni, joka paisui, jos hän oli vihainen. Hänen 

nenänsä oli suora ja siinä oli erityislaatuinen 

hehku. Hänen nenänvartensa oli hieman korkea. 

Hänellä (saws) oli paksu parta ja pehmeät posket.

Hänen suunsa oli suurehko. Hänellä oli viikset. 

Hänen hampaiden välissä oli rako. Hänen 

niskansa muistutti nuken niskaa ja se oli hopean 

valkoinen. Hän (saws) oli keskikokoinen ja hyvin 
vahva. Hänen mahansa ja rintansa olivat samalla 

tasolla. Hänen rintansa ja olkansa olivat leveät. 

Hänen nivelensä olivat suuret. Hänen ihonsa oli 

valkoinen. Hänellä ei ollut ihokarvoja ja 

olkapäänsä olirintalastasta napaan saakka, mutta 

hänen kätensä vat karvaiset. Hänen 

kyynärvartensa olivat suuret ja hänen 
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kämmenensä olivat leveät. Molemmat hänen 

kätensä ja jalkansa olivat lyhyet ja hänen 

sormensa olivat normaalipituiset. Hänen jalkansa 

olivat matalat ja pehmeät. Pehmeyden takia hänen 

jalkansa hiki ei pysynyt niissä. Hän käveli pitkin 

askelin sulavalla tavalla. Hän ei nostanut 

jalkojaan, eikä laahannut niitä. Milloin tahansa, 

kun hän (saws) kääntyi, hän kääntyi koko 
kehollaan [vastakohtana siitä, että kääntää vain 

päätä ja niskaa]. Hän laski katseensa kaikkina 

aikoina. Hän katsoi useammin maata kohden kuin 

hän katsoi ylös taivaaseen. Hän usein vilkaisi 

asioita [vastakohtana siihen, että tuijottaa asioita]. 

Hän tervehti muita ennen kuin he tervehtivät 

Joku häntä.”  kysyi: “Kuvaile hänen puhetapojaan.” Hind

sanoi: “Profeetta (saws) näytti surullisesta 
suurimman osan ajasta ja hän oli ajatuksissaan. 

Hän ei koskaan levännyt täydellisesti, eikä hän 

puhunut, ellei hänen tarvinnut. Milloin tahansa 

hän puhui, hän aloitti ja lopetti lausuntonsa 

Allahin nimeen. Hän puhui selvästi ja antoi vain 

merkityksellisiä, tarkkoja ja paikkaansa pitäviä 

lausuntoja. Hänen lausuntonsa olivat hyvin 

päättäväisiä. Kukaan ei pystynyt vääristelemään 

hänen sanojaan. Hän oli äärimmäisen ystävällinen 

ja huolehtivainen.  Hän ei koskaan loukannut 

muita. Hän oli kiitollinen jokaisesta siunauksesta, 

jonka Allah hänelle soi, vaikka se olisi näyttänyt 

pieneltä. Hän ei koskaan vähätellyt mitään. Hän ei 

kritisoinut mitään ruokaa, mitä hän maistoi, eikä 

myöskään ylistänyt sitä. Hän ei koskaan joutunut 

tolaltaan maallisista 
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asioista. Jos jollekulle oli tehty vääryyttä, hän tuli 

hyvin vihaiseksi. Hänen suuttumuksensa ei 

tyyntynyt ennen kuin vääryyttä kokeneen 

oikeudet oli annettu takaisin hänelle. Hän ei 

suuttunut siitä, että häntä kohdeltiin vääryydellä, 

eikä hän kostanut puolestaan. Kun hän osoitti, 

hän osoitti koko kädellään. Kun hän yllättyi, hän 

näpäytti käsiään. Kun profeetta (saws) puhui, hän 

taputti oikeaa kämmentä vasemmalla peukalolla. 

Kun hän oli vihainen, hän käänsi päänsä pois, ja 

kun hän oli tyytyväinen ja iloinen, hän laski 

katseensa alas. Suurin osa hänen naurustaan 

tehtiin hymyilemällä. Milloin tahansa, kun hän 

hymyili, hänen hampaansa näyttivät 

helminauhalta.”  

Al-Hasan (ΟΑΤΗ) sanoi: “En kertonut al-

Husainille tästä (profeetan kuvauksesta) pitkään 

aikaan, mutta hän oli jo kysynyt isältään (Ali )
(OATH) näistä yksityiskohdista. Al-Husain

(ΟΑΤΗ) sanoi: “Kysyin isältäni, miten profeetta

(saws) astui sisään perheensä luokse, ja miten hän

jätti heidät, ja kuinka hän käyttäytyi yleensä.” Al-

Husain (ΟΑΤΗ) sanoi: “Kysyin isältäni, kuinka

profeetta (saws) käytti aikaansa talossaan, ja

kuinka hän jakoi aikaansa.” Hän vastasi: “Hän 

jakoi aikansa kolmeen osaan: yksi osa Allahin 

vuoksi, yksi hänen perheelleen ja yhden 

kolmasosan hän jakoi itsensä ja ihmisten kanssa. 

Hän ei salannut yhtään neuvoa tai opastusta 

keneltäkään heistä. Hän käytti osuuden, jonka 

hän jakoi ummalleen pitämällä huolta heidän 

tarpeistaan heidän uskonnollisen aseman 
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ja tarpeiden mukaan. Hän piti nämä ihmiset 

kiireisinä opettamalla heille asioita, jotka 

hyödyttivät heitä ja heidän ummaansa ja 

tiedottamalla heitä asioilla, joita he tarvitsivat. 

Hän sanoi heille: “Antakaa niiden, jotka ovat 

läsnä välittää (mitä he ovat oppineet) heille, jotka 

eivät olleet paikalla, ja tiedottaa minulle heidän 

tarpeistaan, jotka eivät pystyneet osallistumaan 

tapaamisiimme, sillä: “Kuka tahansa, joka 

ilmoittaa henkilön ahdingosta hallitsijalle, Allah 

vahvistaa häntä sillalla ylösnousemuksen 

päivänä.”  

Al-Husain (ΟΑΤΗ) jatkoi: “Kysyin isältäni

profeetan (saws) käytöstavoista, kun hän oli kodin 

ulkopuolella?” Hän sanoi: “Hän varjeli kieltään 

*turhanpäiseltä puheelta] ja antoi vilpitöntä

neuvontaa ja puhui hyödyllisiä asioita, joilla hän 

pystyi kokoamaan ja yhdistämään ihmisiä. Hän 

kunnioitti anteliaita, ystävällisiä ja jalomielisiä 

henkilöitä jokaisen kansan joukosta ja hän asetti 

heidät vastaamaan oman kansansa asioista. Hän 

varoitti ihmisiä pahaa vastaan ja vartioi myös 

itseään sitä vastaan, vaikkakaan hän ei koskaan 

katsonut ketään paheksuen kasvoihin. Hän kyseli 

ihmisten tilanteesta ja määräsi heidät tekemään 

hyvää ja kielsi tekemästä pahaa. Hän  oli 

vaatimaton kaikissa asioissaan. Hän ei koskaan 

hukannut mahdollisuutta muistuttaa hänen 

seuralaisiaan ja antaa heille vilpitöntä neuvontaa. 

Hän (saws) oli valmistautunut kaikkiin tapauksiin

ja puolusti totuutta, eikä ollut harkitsematon. 

Ihmiset, jotka 
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istuivat häntä lähinnä, olivat parhaita kaikista 

ihmisistä. Paras seuralainen oli hän, joka tarjosi 

parhaan neuvon. Kaikkien korkeimmassa 

asemassa oli se seuralainen, joka tuki ja auttoi 

häntä parhaalla tavalla.  

Al-Husain (ΟΑΤΗ) sanoi: “Kysyin isältäni, kuinka

profeetta (saws) käyttäytyi istunnoissaan ja hän 
sanoi: “Allahin sanansaattaja (saws) ei koskaan 

noussut ylös tai istunut alas ilman, että hän olisi 

maininnut Allahin nimen. Hän kielsi 

merkitsemästä määrättyä paikkaa kenellekään, 

jottei hän alkaisi pitää sitä omanaan. Hän istui, 

missä tahansa, mistä hän löysi paikan. Hän myös 

määräsi muita tekemään saman, kun he tulivat 

sisälle istumaan. Hän jakoi aikansa tasapuolisesti 

ja oikeudenmukaisesti hänen seuralaistensa 

kesken, jotka istuivat hänen kanssaan. Se, joka 

istui profeetan (saws) kanssa, ajatteli, että hän oli

tärkein ja rakkain hänelle. Jos henkilö tuli 

kysymään häneltä tiettyä asiaa, hän ei kiirehtinyt 

häntä, vaan pikemminkin hän antoi henkilön 

kertoa pyyntönsä loppuun ja lähteä omasta 

tahdostaan. Profeetta((saws)) ei kääntänyt

ketään, joka oli pyytänyt, takaisin tyhjin käsin. 

Hän lausui jopa kauniita sanoja hänelle, jos hän ei 

pystynyt täyttämään hänen pyyntöään. Hänellä oli 

avoin sydän ja avoin mieli. Hänet miellettiin 

ikään kuin välittäväksi isäksi kaikille, koska 

kaikki ihmiset olivat hänelle tasavertaisia. Hänen 

istuntonsa olivat tiedon, kestävyyden, 

kärsivällisyyden, vaatimattomuuden ja 

luottamuksen istuntoja. Ei kukaan nostanut 
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ääntään Allahin lähettilään (saws) läsnä ollessa. Ei

kukaan puhunut pahaa muista hänen aikanaan. 

Ne, jotka olivat istunnoissa, kohtelivat toisiaan 

nöyrästi ja kunnioittivat vanhempia ja olivat 

armeliaita nuorempia kohtaan ja kunnioittivat 

tuntemattomia.”  

Al-Husain (ΟΑΤΗ) sanoi: “Kysyin isältäni

profeetan asenteesta niitä ihmisiä kohtaan, jotka 

osallistuivat tapaamisiin ja istuntoihin ja hän 

sanoi minulle: ”Allahin lähettiläs  oli jatkuvasti 

hyväntuulinen. Hän oli äärimmäisen ystävällinen 

ja huolehtiva. Hän ei ollut koskaan karkea. Hän ei 

koskaan nostanut ääntään julkisesti tai käyttänyt 

huonoa kieltä. Hän ei koskaan puhunut pahaa 

kenestäkään tai juorunnut. Hän ei koskaan 

mielistellyt ketään. Kukaan ei koskaan pettynyt 

häneen. Hän vältti kolmea asiaa: väittelyä, 

liiallista puhumista ja sekaantumista sellaiseen, 

jolla ei ole merkitystä hänelle. Hän vältti myös 

kolmea muuta asiaa: Hän ei koskaan puhunut 

pahaa kenestäkään, hän ei koskaan pilkannut 

ketään ja hän ei koskaan puhunut kenenkään 

virheistä muiden edessä, eikä hän koskaan 

kritisoinut ketään. Hän puhui vain asioista, joista 

hän toivoi saavansa palkkioita. Milloin tahansa, 

kun hän puhui, hänen seuralaisensa katsoivat 

maahan [kunnioituksesta ja huomiosta] aivan 

kuin lintuja olisi laskeutunut heidän päittensä 

päälle. Kun Allahin lähettiläs  lopetti puhumasta, 

hänen seuralaisensa puhuivat. He eivät koskaan 

olleet eri mieltä hänen edessään. Koska tahansa, 
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kun yksi hänen seuralaisistaan puhui, muut 

seurasivat tarkkaavaisesti, kunnes hän oli 

päättänyt lauselmansa. Vain johtavat seuralaiset 

puhuivat Allahin lähettilään (saws) seurassa.

Allahin lähettiläs (saws) osoitti äärimmäistä

kärsivällisyyttä, kun hän kuunteli tuntematonta, 

jolla oli vaikea aksentti tai murre. Hän ei kysynyt 

puhujalta mitään kysymyksiä ennen kuin hän oli 

päättänyt puheensa. Itse asiassa, Allahin lähettiläs 

 ohjasi hänen seuralaisensa auttamaan henkilöä, 

joka haki apua. Hän ei koskaan keskeyttänyt 

puhujaa ennen kuin puhuja lopetti puheensa tai 

jos henkilö nousi ylös lähteäkseen.”   (Baihaqi) 
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Joitakin profeetan tapoja & luonteenpiirteitä: 

1. Terve äly: Sanansaattajalla  oli erinomainen, täydellinen ja

terve äly. Kenenkään muun ihmisen äly ei ole ollut niin 

täydellinen kuin hänen. Qadhi Iyadh, antakoon Allah hänelle 

siunausta, sanoi:  

‚Tämä tulee selväksi yksilölle, kun hän lukee profeetan 

elämänkerran ja ymmärtää hänen toimien tilan ja hänen 

merkitykselliset ja sisällölliset lausahduksensa ja 

perinteensä, hänen hyvät tapansa, etiikkansa, moraalisen 

luonteensa, hänen Tooran ja Evankeliumin ja muiden 

pyhien kirjoitusten tuntemuksensa ja hänen viisauksien 

tuntemuksen ja hänen menneiden kansojen tuntemuksen 

ja esimerkkien antokykynsä ja toimintaperiaatteiden 

toteuttamisensa ja oikeiden emotionaalisten 

käytöstapojensa vuoksi. Hän oli esimerkki, johon hänen 

kansansa asettui yhteyteen kaikissa tiedon lajeissa: 

palvontamenoissa, lääketieteessä, perintälaeista, 

sukujuurista, kuten myös muista aiheista. Hän tiesi ja oppi 

kaikista näistä ilman, että hän luki ja tutkisteli kirjoituksia, 

joita oli lähetetty aiemmin tai, että hän olisi istuutunut 

heidän oppineittensa kanssa. Profeetta ei käynyt mitään 

muodollista koulua ja hänellä ei ollut tietoa yllä 

mainituista asioista ennen kuin hänestä tuli profeetta, eikä 

hän osannut lukea tai kirjoittaa. Profeetta  oli viisas 

henkisen kapasiteetin täysimmässä laajuudessa. Allah, 

Ylistetty, kertoi hänelle asioista, joita oli tapahtunut 

menneinä aikoina ja joitakin asioita, joita tapahtuu 

tulevaisuudessa. Tämä on merkki siitä, että kaikki valta 
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kuuluu Allahille ja Hän on kykenevä yli kaikkien 

asioiden.'2  

2. Asioiden tekeminen Allahin vuoksi: Profeetta  teki aina

kaikki tekonsa Allahin miellyttämiseksi. Häntä 

vahingoitettiin ja loukattiin, kun hän kutsui ihmisiä islamiin. 

Silti hän oli kärsivällinen ja kestävä ja hän toivoi Allahin 

palkkiota. Abdullah b. Masud, johon Allah on tyytyväinen, 

sanoi:  

'Se on kuin minä olin katsomassa profeettaa , joka on 

puhumassa profeetasta, jota hänen oma kansansa 

vahingoitti. Sitten hän pyyhki veren kasvoiltaan ja 

sanoi: “Oi Allah! Anna anteeksi kansallani, sillä he eivät 

tiedä!” (Bukhari #3290) 

Jundub b. Sufyan, johon Allah on tyytyväinen, sanoi, että 

sanansaattajan sormesta vuosi verta yhden taistelun aikana, ja 

hän sanoi:  

'Sinä olet vain sormi, joka on vuotanut, joka kärsii 

Allahin tiellä.'   (Bukhari #2648) 

3. Vilpittömyys: Profeetta  oli vilpitön ja rehellinen kaikissa

asioissaan, kuten Allah oli hänelle määrännyt. Allah, 

Ylhäinen, sanoi:  

Sano: »Minun rukoukseni ja hartauteni, minun elämäni 

ja kuolemani kuuluvat Jumalalle, koko maailman 

Rubbille [Herralle]. Hänellä ei ole ketään vertaista. 

Tämä on minulle määrätty, ja minä olen ensimmäinen 

Jumalan alamaisista.»   [6:162-163]  

4. Hyvä moraali, etiikka ja kumppanuus: Kertoja sanoi:

2 Qadhi Eiyadh, ‘Al-Shifa bita’reefi Hoquooqil-Mostafa’, 
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"Pyysin Aishaa, johon Allah on tyytyväinen, kertomaan 

minulle profeetan tavoista ja hän sanoi: ”Hänen tapansa 

olivat Koraani””  

Tämä tarkoittaa, että profeetta (saws) noudatti Koraanin 

lakeja ja määräyksiä ja pysytteli erossa kielloista. Hän seurasi 

hyviä tekoja, joita mainittiin siinä. Profeetta (saws) sanoi:  

”Allah on lähettänyt minut täydellistämään hyvät tavat 

ja tekemään hyviä tekoja.”  (Bukhari & Ahmed) 

Allah, Ylistetty, kuvaili profeettaa  sanomalla: 

ja totisesti on siveellinen mielenlaatusi jalo [68:4] 

Anas b. Malik, johon Allah on tyytyväinen, joka oli profeetan 

(saws) palvelija kymmenen vuoden ajan päivittäin sinä 

aikana, kun profeetta matkusti ja kun hän eli Medinassa. 

Tämän ajan aikana, hän tunsi profeetan tavat. Hän sanoi:  

“Profeetta  ei kiroillut kenellekään, eikä ollut karkea, 

eikä kironnut ketään. Kun hän moitti jotakuta, hän 

sanoi: “Mikä on hänellä pielessä, osukoon pöly hänen 

kasvoilleen.”     (Bukhari #5684) 

5. Kohteliaisuus ja hyvät tavat: Sahl b. Sad, johon Allah on

tyytyväinen, kertoi: 

"Juoma tuotiin profeetalle  ja hän joi siitä. Hänen oikealla 

puolellaan oli nuori poika ja hänen vasemmalla puolella 

oli vanhempia miehiä. Hän kysyi pojalta: ‚Et kai pahastu, 

jos annan juoman heille?‛ Nuori poika sanoi 'Oi Allahin 

profeetta! Allahin kautta! En haluaisi mitään sen 

enemmän kuin juoda samasta paikasta kuin sinä joit. 

Tämä on minun oikeudenmukainen osuuteni [koska 

istun oikealla puolellasi].” Allahin lähettiläs (saws)ojensi 

pojalle juoman."   (Bukhari #2319) 
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6. Rakkaus parannusta ja sovittelua kohtaan: Sahl b. Sad,

johon Allah on tyytyväinen, sanoi, että Qubaan kansa taisteli 

toisiaan vastaan ja heittelivät kiviä toistensa päälle. Profeetta 

 sanoi:  

”Antakaa meidän sovitella tilanne ja tehkäämme rauha 

heidän välilleen.”   (Bukhari #2547) 

7. Hyvän tekeminen ja pahan kieltäminen: Abdullah b.

Abbas, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

Allahin sanansaattaja (saws) näki miehen käyttämässä

kultasormusta, joten hän tavoitteli sitä ja heitti sen 

menemään. Sitten hän sanoi:  

“Etsisikö yksi teistä palavan hiilen ja asettaisin sen 

hänen käteensä?!”  

Miehelle kerrottiin myöhemmin, kun profeetta  lähti: 

‛Ota sormuksesi! Keksi sille hyvä käyttö [myymällä se].‛ 

Mies sanoi: ‛Ei, Allahin kautta! En koskaan ota sitä sen 

jälkeen, kun Allahin sanansaattaja (saws) heitti sen 

menemään.‛   (Muslim #2090) 

8. Rakkaus puhdistautumista kohtaan: Muhajir b. Qunfudth,

johon Allah on tyytyväinen, kertoi, että hän kulki profeetan  

ohi, kun hän oli virtsaamassa. Hän tervehti häntä salamilla, 

mutta profeetta (saws) ei vastannut tervehdykseen ennen 

kuin hän teki wudhun ja sen jälkeen hän pahoitteli sanomalla:  

”En pitänyt siitä, että minun pitäisi mainita Allahin 

nimi silloin, kun en ole puhtaassa tilassa.”   (Ibn 

Khuzaimah #206) 

9. Oman kielen varjelu ja huolehtiminen: Abdullah b. Abi

Ofa, johon Allah on tyytyväinen, sanoi, että Allahin lähettiläs 

 piti itsensä kiireisenä muistelemalla Allahia. Hän ei 
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puhunut turhaan. Hän pidensi rukouksiaan ja lyhensi 

puhetta, eikä epäröinyt auttaa ja huolehtia tarpeessa olevien, 

köyhien tai leskien tarpeista.   (Ibn Hibban #6423) 

10. Kunnostautuminen palvontateoissa: Aishah, johon Allah

on tyytyväinen, sanoi, että Allahin profeetalla σαωσ oli

tapana rukoilla yöllä kunnes hänen jalkansa turposivat.  

Aishah, sanoi: ‚Miksi sinä teet näin, oi Allahin lähettiläs, 

kun Allah on antanut sinun menneet ja tulevat syntisi 

anteeksi?‛ Profeetta (saws) sanoi: “Eikö minun pitäisi

olla kiitollinen orja?”   (Bukhari #4557) 

11. Armahtavaisuus ja ystävällisyys: Abu Hurairah, johon

Allah on tyytyväinen, sanoi At-Tufail b. Amr ad-Dawsin ja 

hänen seuralastensa tulleen tapaamaan profeettaa σαωσ.

He sanoivat: ‚Oi Allahin sanansaattaja, Dawsin heimo on 

kieltäytynyt hyväksymästä islamia, joten rukoile Allahia 

heitä vastaan. Sanotaan: ‚Dawsin heimo on tuomittu ja 

tuhottu!‛ Profeetta (saws) nosti kätensä ja sanoi: ‚Oi

Allah johdata Dawsin heimoa ja tuo heidät!”  

12. Hyvä ulkonäkö: Al-Bara b. Azib, johon Allah on

tyytyväinen, sanoi: 

“Profeetta (saws) oli keskimittainen. Hänen olkansa 
olivat leveät. Hänen hiuksensa ylettyivät korvanlehtiin. 

Kerran näin hänet pukeutuneena punaiseen vaatteeseen. 

En koskaan nähnyt mitään häntä kauniimpaa.”   (Bukhari 

#2358) 

13. Askeesi maallisissa asioissa: Abdullah b. Masud, johon

Allah on tyytyväinen, sanoi: 
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”Nainen antoi Allahin sanansaattajalle (saws) Burdan 
(viitta).  Profeetta (saws) kysyi seuralaisiltaan: “Tiedättekö, 

mikä Burdah on?” He vastasivat: “Kyllä, oi Allahin 

profeetta! Se on pala kudottua kangasta [muistuttaa 

shaalia]. Nainen sanoi: “Oi Allahin profeetta! Olen 

kutonut tämän viitan omin käsin, jotta 

sinä voisit pitää sitä.” Allahin sanansaattaja (saws) otti

sen, koska hän todella tarvitsi sitä. Jonkin ajan kuluttua 

Allahin sanansaattaja (saws) tuli ulos talostaan se

päällään ja yksi seuralaisista sanoi Allahin 

sanansaattajalle (saws): ”Oi Allahin profeetta! Suo

minulle tämä viitta käytettäväksi!' Allahin 

sanansaattaja (saws) sanoi: ”Kyllä.” Hän sen jälkeen

istahti hetkeksi ja suuntaisi takaisin kotiin, taitteli sen ja 

antoi sen hänelle, joka oli sitä pyytänyt. Seuralaiset, 

joihin Allah on tyytyväinen, soimasivat häntä sanomalla: 

“Ei ollut sopivaa pyytää häneltä hänen viittaansa 

erityisesti 

__________________________________________________

38

oli nukkunut, kyljessään. Me sanoimme: 'Oi Allahin 

sanansaattaja, emmekö voi tehdä sinulle nukkuma-

alustaa?” Hän sanoi: “Mitä minun tarvitsee tehdä tässä 

maailmassa? Olen vain läpikulkumatkaaja, joka 

ratsastaa eläimellä, joka pysähtyy lepäämään puun alle 

ja sitten jättää sen taakseen, ja jatkaa matkaansa.”   
(Tirmidthi #2377) 

Amr b. al-Harith, johon Allah on tyytyväinen, sanoi, ettei 

Allahin sanansaattaja (saws) jättänyt Dirhamia tai Dinaria,
tai mies- tai naisorjaa kuolemansa jälkeen. Hän jätti vain 

hänen valkoisen muulinsa, hänen aseensa ja palan maata, 

jonka hän oli ilmoittanut Sadaqaksi 

(hyväntekeväisyys).‛  (Bukhari #2588) 

14. Epäitsekkyys: Sahl b. Sad, johon Allah on tyytyväinen,

sanoi: 
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siksi, että sinä tiedät, että hän ei torjuisi ketään tai 

lähettäisi pois tyhjin käsin! Mies vastasi: “Allahin 

nimeen! Pyysin häntä antamaan tämän minulle siksi, 

että haluan, että tämä viitta kiedotaan ympärilleni, kun 

kuolen.” Sahl, hadithin kertoja, johon Allah on 

tyytyväinen, sanoi: “Viittaa käytettiin käärinliinana tälle 

miehelle, kun hän kuoli.”   (Bukhari #1987) 

15. Vahva usko ja riippuvuus Allahista: Abu Bakr, johon

Allah on tyytyväinen, sanoi: 

”Katsoin pakanoiden jalkoja sillä aikaa, kun olimme 

luolassa [Thawr]. Sanoin: “”Oi Allahin profeetta! Jos 

joku heistä katsoo alas jalkojensa juureen, he 

huomaavat meidät!” Allahin lähettiläs (saws) sanoi: “Oi 
Abu Bakr! Mitä luulet kahdesta, joille Allah, Ylistetty, 

on heidän Kolmas?” (Muslim #1854)  

16. Ystävällisyys ja myötätunto: Abu Qatadah, johon Allah

on tyytyväinen, sanoi: 

”Allahin sanansaattaja (saws) suoritti Salahia (rukousta) 
jona aikana hän kantoi nuorta tyttöä nimeltään 

Umamah, Abul-Asin tytärtä. Kun hän kumartui, hän 

asetti hänet maahan, ja kun hän nousi seisomaan, hän 

otti hänet uudelleen syliinsä.”   (Bukhari #5650) 

17. Yksinkertaisuus ja helppous: Anas, johon Allah on

tyytyväinen, sanoi, että Allahin sanansaattaja (saws)
sanoi: 

”Aloitin rukouksen aikomuksenani pidentää sitä, mutta 

kun kuulin lapsen itkevän, lyhensin rukousta, koska 

tiedän, että lapsen äiti kärsii hänen itkunsa takia!” 
(Bukhari #677) 
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18. Allahin pelko, huolehtiminen siitä, ettei ylitä Hänen

rajojaan ja antaumusta: Abu Hurairah, johon Allah on 

tyytyväinen, kertoi Allahin sanansaattajan σαωσ sanoneen:

”Joskus, kun palaan perheeni luokse, löydän taatelin 

sängyltä. Nostan ja sitten söisin sen, mutta sitten 

pelkään, että se on tarkoitettu hyväntekeväisyyttä varten 

ja siksi laitan sen takaisin [maahan].”   (Bukhari #2300) 

19. Omaisuuden käyttäminen avokätisesti: Anas bin Malik,

johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Allahin sanansaattajalta (saws) ei koskaan pyydetty

mitään, kun joku hyväksyi islamin paitsi silloin, kun 

hän antoi sille sellaista, mitä tämä oli pyytänyt. Eräs 

mies tuli profeetan (saws) luokse ja hän antoi hänelle lauman 
lampaita, jotka laidunsivat kahden vuoren välissä. Mies palasi 
kansansa luo ja sanoi: ”Oi kansani, hyväksykää islam! 
Muhammad (saws) antoi niin runsaskätisesti kuin antaa 
sellainen, joka ei pelkää3 ##

20. Yhteistyö: Aishalta, johon Allah on tyytyväinen, kysyttiin

kerran, kuinka profeetta (saws) käyttäytyi perheensä kanssa. 
Hän sanoi:  

‚Hän auttoi perheenjäseniään heidän askareissaan, mutta 

kun rukouskutsu kuului, hän lähti osallistuakseen 

rukoukseen.‛    

Al-Bara bin Azib, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Näin Allahin sanansaattajan (saws) päivänä, jolloin

kaivettiin juoksuhautoja, kuljettamassa maata [joka oli 

ojasta] niin kauan, että maa-aines peitti hänen rintansa. 

Hän oli melko karvainen. Kuulin hänen sanovan 

muutaman lauseen Abdullah b. Rawaahn runosta: 'Oi 

# Muslim 2312)
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Allah! Jos se et olisi ollut Sinä, minua ei olisi koskaan 

johdatettu, en myöskään olisi tarjonnut rukouksia tai 

antanut hyväntekeväisyyteen. Oi Allah! Anna 

tyyneyden laskeutua meidän yllemme ja tee meistä lujia 

silloin, kun kohtaamme vihollisemme. Todellakin he 

ovat rikkoneet meitä vastaan! Ja jos he toivovat 

vastoinkäymisiä, me torjumme ja kieltäydymme niistä! 

Hän (saws) lausui runon korotetulla äänellä.”(Bukhari  

21. Tudenmukaisuus: Aishah, johon Allah on

tyytyväinen, sanoi: 

‛Luonteenpiirre, jota profeetta σαωσ inhosi eniten, oli

valehtelu. Eräs mies valehteli profeetan σαωσ läsnä

ollessa ja hän piti hänestä kiinni niin kauan, että hän tiesi, 

että hän katui.‛ (Tirmidthi 1973) 

Jopa hänen vihollisensa todistivat hänen 

totuudenmukaisuuttaan. Abu Jahl, joka oli yksi julmimmista 

vihollisista, sanoi: ‚Oi Muhammad! En kutsu sinua 

valehtelijaksi! Minä vain kiellän sen, minkä olet tuonut ja 

mihin sinä kutsut ihmisiä.‛ Allah, Ylistetty, sanoo:  

Me tiedämme (Muhammed), että heidän puheensa 

sinua totisesti surettavat; he eivät tosin väitä sinua 

valehtelijaksi, mutta väärämieliset kieltävät Jumalan 

[Allahin] tunnusmerkit.   [6:33]

22. Allahin asettamien rajojen laajentaminen: Aishah, johon

Allah on tyytyväinen, sanoi: 

'Profeetalle (saws) ei annettu mahdollisuutta valita

kahden asian välillä, paitsi kun hän valitsi helpomman 

kahdesta niin kauan kuin se ei ollut syntiä. Jos teko oli 

syntiä, hän meni siitä asiasta niin kauas kuin 

mahdollista. 

#2880)
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Allahin kautta! Hän ei koskaan kostanut itsensä 

puolesta. Hän tuli vihaiseksi vain, kun ihmiset 

laajensivat Allahin asettamia rajoja. Sellaisessa 

tapauksessa hän kosti.”  (Bukhari #6404) 

23. Miellyttävät kasvojen ilmeet: Abdullah bin al-Harith,

johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

‛En ole koskaan nähnyt miestä, joka hymyilisi yhtä 

paljon kuin Allahin sanansaattaja (saws).‛ (Tirmidthi #2641)

24. Rehellisyys ja uskollisuus: Profeetta (saws) oli hyvin tunnettu
rehellisyydestään. Mekan pakanat, jotka olivat avoimen 

vihamielisiä häntä kohtaan, jättivät hänen huomaansa tavaroitaan. 

Hänen rehellisyytensä ja uskollisuutensa testattiin, kun Mekan 

pakanat herjasivat häntä ja kiduttivat hänen seuralaisiaan ja ajoivat 

heidät kodeistaan. Hän määräsi veljenpoikansa Ali b. Abi Talibin, 

johon Allah on tyytyväinen, viivyttämään hänen muuttoaan kolme 

päivää, jotta hän pystyi palauttamaan hänelle uskotut tavarat.3 

Toinen esimerkki hänen rehellisyydestään ja 

uskollisuudestaan tapahtui Hudaibiyahin rauhan aikana. Hän 

myöntyi sopimuksessa artiklaan, missä sanottiin, että kuka 

tahansa mies, joka lähti profeetan σαωσ luota, ei voinut

palata hänen luokseen, ja kuka tahansa mies, joka lähti 

Mekasta, palautettaisiin sinne. Ennen kuin tämä 

rauhansopimus oli allekirjoitettu, mies nimeltään Abu Jandal 

b. Amr, oli onnistunut pakenemaan Mekan pakanoilta ja hän

kiiruhti liittyäkseen Muhammadiin (saws). Pakanat pyysivät 
häntä kunnioittamaan valaansa ja palauttamaan karkurin. 
Allahin sanansaattaja )oi:

3 Ibn Hisham’s Biography, Vol. 1, p.493 [Arabinkielinen laitos]. 
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“Oi Abu Jandal! Ole kärsivällinen ja pyydä Allahia 

antamaan sinulle kärsivällisyyttä. Allah varmasti auttaa 

sinua ja niitä, joita vainotaan, ja hän tekee sen sinulle 

helpoksi. Me olemme allekirjoittaneet sopimuksen 

heidän kanssaan ja me varmasti emme petä tai toimi 

petollisesti.” (Baihaquee #18611) 

25. Rohkeus: Ali, johon Allah on tyytyväinen, sanoi:

”Teidän olisi pitänyt nähdä Badrin päivä! Me etsimme

turvaa Allahin sanansaattajasta (saws). Hän oli meistä

lähinnä vihollista. Sinä päivänä Allahin sanansaattaja

σαωσoli meistä vahvin.”   (Ahmed #654)

Mitä tulee hänen rohkeuteen tavallisessa tilanteessa, Anas 

b. Malik, johon Allah on tyytyväinen, sanoi:

”Allahin sanansaattaja (saws) oli paras ihmisistä ja

kaikkein rohkein. Yhtenä yönä Medinan asukkaat 

olivat peloissaan ja etenivät kohti ääniä, joita he 

kuulivat yön aikana. Allahin sanansaattaja (saws) tapasi

heidät, kun hän oli tulossa takaisin paikasta, josta äänet 

kuuluivat sen jälkeen, kun hän oli varmistanut, ettei 

siellä ollut mitään, mikä aiheuttaisi harmia. Hän ratsasti 

hevosella, joka kuului Abu Talhalle, johon Allah on 

tyytyväinen, ilman satulaa ja hänellä oli mukanaan 

miekka. Hän vakuutti ihmisiä sanomalla: “Älkää olko 

peloissanne! Älkää olko peloissanne!” 

Anas, johon Allah on tyytyväinen, jatkoi sanomalla: 

‚Todellakin huomasimme Allahin sanansaattajan σαωσ
olevan kuin valtameri.‛   (Bukhari #2751)  

Hän tapasi ihmiset, kun hän oli ratsastamassa 

satuloimattomalla hevosella ja hän kantoi mukanaan 
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miekkaa, koska siellä saattoi olla jotain, minkä vuoksi sitä 

tarvittiin. Hän ei odottanut muita mennäkseen tarkistamaan 

ongelman lähdettä, kuten yleensä tehdään tällaisissa 

tilanteissa.  

Uhudin taistelussa, Allahin lähettiläs (saws) neuvotteli

seuralaistensa kanssa. He neuvoivat häntä taistelemaan, kun 

hän ei nähnyt tilanteessa tarvetta taistella. Joka tapauksessa 

hän noudatti heidän neuvoaan. Seuralaiset, koska olivat 

oppineet tuntemaan profeetan mielialoja, katuivat sitä, mitä 

olivat tehneet. Ansarit sanoivat hänelle: ‚Oi Allahin profeetta! 

Tee niin kuin parhaaksi näet.‛ Mutta hän vastasi:  

‘Se ei sovi profeetalle, jolla on päällään sotavarusteet, 

ottaa niitä pois ennen kuin hän lopulta taistelee.” 
(Ahmed #14829)   

26. Avokätisyys ha vieraanvaraisuus: Ibn Abbas, johon Allah

on tyytyväinen, sanoi: 

“Profeetta (saws) oli ihmisistä kaikkien avokätisin. Ja

hän oli avokätisin Ramadan-kuun aikana, kun hän 

tapasi Jibrilin (saws). Hän tapasi hänet joka yö

Ramadanin aikana harjoitellakseen ja tarkastellakseen 

hänen kanssaan Koraania. Allahin sanansaattaja σαωσ
oli niin runsaskätinen, että tässä asiassa hän oli 

nopeampi kuin nopeinkaan tuuli.   (Bukhari #6) 

Abu Dharr, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Kävelin profeetan (saws) kanssa Medinan Harrahissa

(vulkaaninen alue) ja kävelimme Uhud vuoren 

suuntaan, kun profeetta (saws) sanoi: ”Oi Abu Dharr!”

Minä sanoin: “Täällä minä ole Allahin lähettiläs!” Hän 

sanoi: “Minua ei miellyttäisi, jos minulla oli Uhud 

vuoren 
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painon verran kultaa ennen kuin olisin käyttänyt ja 

antanut sen pois (Allahin vuoksi) yhdessä yössä tai 

kolmessa yössä. Pitäisin siitä kaikesta yhden dinaarin 

auttaakseni niitä, jotka ovat velkaantuneita.”  

(Bukhari #2312) 

Jabir b. Abdullah, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

”Profeetta (saws) ei kieltäytynyt antamasta mitään, mitä 

hänellä oli sille, joka häneltä sitä pyysi.”  (Bukhari #5687) 

27. Ujous ja vaatimattomuus: Abu Said al-Khudri, johon

Allah on tyytyväinen, sanoi: 

”Profeetta (saws). oli vaatimattomampi ja ujompi kuin 
neitsyt, joka piileskelee teltan naisten kulmauksessa. Jos 

hän vihasi ja inhosi jotakin, me näimme sen hänen 

kasvojen ilmeistä.”   (Bukhari #5751) 

28. Nöyryys: Allahin sanansaattaja (saws) oli nöyrin

 kaikista.  Hänoli niin nöyrä, että jos muukalainen oli astumassa 

moskeijalle sisään ja lähestymässä profeetan istumapaikkaa, ja hän 

oli istumassa seuralaistensa kanssa, tämä henkilö ei olisi pystynyt 

erottamaan häntä seuralaisten joukosta. 

Anas bin Malik, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

‚Kerran, kun olimme istumassa Allahin lähettilään (saws) 
kanssa moskeijalla, mies saapui kamelin selässä sisälle ja 

sen jälkeen, kun hän oli sitonut sen kiinni, hän kysyi: 

‛Kuka teistä on Muhammad?‛ Allahin lähettiläs (saws) oli 
istumassa kallistuneena maassa seuralaistensa kanssa. Me 

opastimme beduiinia sanomalla: ‚Tämä valkoinen mies, 

joka nojaa maassa.‛ Profeetta (saws) ei eronnut tai tehnyt 
eroa itsestään hänen kumppaneihinsa.  
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Profeetta (saws) ei epäröinyt auttaessaan köyhiä,

puutteenalaisia ja leskiä täyttääkseen heidän tarpeensa. Anas 

b. Malik, johon Allah on tyytyväinen, sanoi:

“Nainen Medinan kansasta, joka oli osittain 

mielenvikainen, sanoi profeetalle (saws): ”Minun täytyy

kysyä sinulta jotain.” Hän auttoi häntä ja huolehti 

hänen tarpeistaan.” (Bukhari #670) 

29. Armeliaisuus ja myötätunto: Abu Masud al-Ansari, johon

Allah on tyytyväinen, sanoi: 

‛Eräs mies tuli profeetan (saws) luokse ja sanoi: "Oi

Allahin sanansaattaja! Allahin kautta! En rukoile Fajr 

rukousta, koska se ja se pidentää rukousta." Hän sanoi: 

‚En ole koskaan nähnyt Allahin sanansaattajaa (saws)
pitävän puhetta niin vihaisena. Hän sanoi:  

“Oi ihmiset! Todella teidän joukossa on niitä, jotka 

ajavat ihmiset pois! Jos te johdatte ihmisiä rukouksessa, 

lyhentäkää rukousta. Siellä on vanhoja ja heikkoja ja 

niitä, joilla on erityistarpeita ja he ovat teidän takananne 

rukouksessa.”   (Bukhari #670) 

Osama bin Zaid, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Olimme istumassa Allahin sanansaattajan (saws)
kanssa. Yksi hänen tyttäristään lähetti jonkun 

kutsumaan häntä katsomaan tyttären poikaa, joka oli 

kuolinvuoteellaan. Allahin sanansaattaja (saws) pyysi

lähettiä kertomaan hänelle [tytär]: “Todella Allahille 

kuuluu, mitä Hän otti. Hän on antanut kaikelle 

määrätyn ajan. Käske häntä olemaan kärsivällinen ja 

etsimiään Allahin, Ylistetyn, palkkiota.” Hänen tytär, 

johon Allah on tyytyväinen, lähetti saman henkilön 

takaisin sanoen: “Oi Allahin profeetta! Sinun 
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tyttäresi on tehnyt valan, jotta sinun täytyisi tulla.” 

Allahin lähettiläs (saws) nousi ylös ja Sad bin Ubadah

and Muadth bin Jabal seurasivat hänen mukanaan. 

Allahin sanansaattaja (saws) istui lapsen viereen sillä

välin, kun hän oli kuolinvuoteellaan. Lapsen silmät 

jähmettyivät paikoilleen kuin kivet. Nähtyään tämän, 

Allahin sanansaattaja (saws) itki. Sad sanoi hänelle:

“Mitä tämä merkitsee, oi Allahin profeetta?” Hän sanoi: 

”Tämä on armo, jonka Allah, Ylistetty, asettaa 

palvelijoidensa sydämiin. Todella, Allah on armelias 

niille, jotka ovat armeliaita toisilleen.”   (Bukhari #6942) 

30. Sinnikkyys ja anteeksiantavuus: Anas bin Malik, johon

Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Kerran olin kävelemässä Allahin sanansaattajan σαωσ 
kanssa, kun hänellä oli päällään jemeniläinen viitta, 

jossa kaulassa oli karkea reunus. Eräs beduiini tarttui 

häneen voimakkaasti. Katsoin hänen kaulaansa ja näin, 

että viitan reunus oli jättänyt merkin hänen kaulaansa. 

Tämä beduiini sanoi: “Oi Muhammad! Anna minulle 

[jotain] Allahin omaisuudesta, mitä sinulla on.” Allahin 

sanansaattaja (saws) kääntyi kohti beduiinia, nauroi ja 
määräsi, että hänelle tuli antaa [jonkin verran 

rahaa].” (Bukhari #2980) 

Toinen esimerkki hänen sinnikkyydestään on tarina 

juutalaisesta rabbista, Zaid bin Sanasta. Zaid lainasi Allahin 

sanansaattajalle (saws) jotakin. Zaid sanoi:

“Kaksi tai kolme päivää ennen velan 

takaisinmaksupäivää Allahin sanansaattaja σαωσ
osallistui ansari miehen hautajaisiin. Abu Bakr ja Umar, 

Uthman ja joitakin muita seuralaisia, joihin Allah on 
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oi: “Umar lähti minun kanssani ja hän maksoi 

minulle velan ja antoi minulle kaksikymmentä Saata 

taateleita. Kysyin häneltä: “Mitä tämä on?” Hän sanoi: 

“Allahin sanansaattaja (saws) määräsi minut antamaan 
sen, koska minä pelästytin sinut.” Zaid kysyi 

sitten Umarilta: “Oi Umar, tiedätkö sinä, kuka minä 

olen?” Umar sanoi: “Ei, en tiedä. Kuka sinä olet?” Zaid 

sanoi: 

“Minä olen Zaid b. Sanah.” Umar tiedusteli: “Se 

rabbiko?” Zaid vastasi: “Kyllä, se rabbi.” Umar sitten 

kysyi häneltä: “Mikä sai sinut sanomaan, mitä sanoit 

profeetalle σαωσ ja mitä sinä teit hänelle?” Zaid vastasi:

“Oi 

__________________________________________________

48

tyytyväinen, olivat profeetan (saws) kanssa. Kun hän oli

rukoillut Jinazan (hautajaisrukouksen), hän istui alas 

lähelle seinää ja minä menin häntä kohden ja tartuin 

häntä hänen viitan reunoista ja katsoin häntä karkealla 

tavalla ja sanoin: ”Oi Muhammad! Etkö aio maksaa 

lainaani takaisin? En ole tiennyt, että Abdul-Mutalibin 

perhe pitkittää velkansa takaisinmaksua!” 

Katsoin Umar b. al-Khattabia, johon Allah on 

tyytyväinen. Hänen silmänsä olivat pullistuneet 

suuttumuksesta! Hän katsoi minua ja sanoi: “Oi Allahin 

vihollinen, puhutko Allahin sanansaattajalle ja 

käyttäydytkö häntä kohtaan tällaisella tavalla?! Sen 

Yhden nimeen, joka lähetti hänet totuuden kanssa. Jos 

en pelkäisi jäädä ilman siitä (Jannah) olisin katkaissut 
pääsi miekallani!” Profeetta (saws) katsoi Umaria levollisella ja 

rauhallisella tavalla ja hän sanoi: “Oi Umar, sinun olisi pitänyt 

antaa meille vilpitön neuvo sen sijasta, mitä teit nyt! Oi Umar, 

mene ja maksa hänen lainansa takaisin ja anna hänelle 

kaksikymmentä Saata (painon yksikkö) ylimääräistä, koska 

sinä pelästytit hänet!"
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Umar, olen nähnyt kaikki profeetan merkit Allahin 

sanansaattajan (saws) kasvoilla paitsi kahta: hänen

kärsivällisyyttään ja sinnikkyyttään, joka on hänen 

tietämättömyyden edessä ja toiseksi, mitä karummaksi 

tullaan häntä kohtaan, sitä ystävällisemmäksi ja 

kärsivällisemmäksi hän tulee ja nyt olen tyytyväinen. 

Oi Umar, minä pidän sinua todistajanani ja todistan, 

että olen tyytyväinen siihen, että ei olemassa muuta 

oikeaa palvomisen arvoista jumalaa kuin yksi Allah ja 

minun Dinini on islam ja Muhammad (saws) on minun 
profeettani. Minä pidän sinut myös todistajana, että 

puolet omaisuudestani, ja minä olen yksi Medinan 

varakkaimmista miehistä, annan Allahin vuoksi koko 

ummalle.” Umar, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Sinä et voi jakaa omaisuuttasi koko ummalle (kansalle), 

joten sano: ”Minä jaan sitä joillekin Muhammadin 

(Saws) ummassa.” Zaid sanoi: “Sanoin sitten, että jaan 

(jaotellen) omaisuuttani joillekin ummassa.” Molemmat 

Zaid ja Umar, joihin Allah on tyytyväinen, 

palasivat Allahin sanansaattajan (saws) luokse. Zaid

sanoi hänelle: “Todistan, että ei ole olemassa oikeaa 

jumalaa, joka on palvomisen arvoinen paitsi yksin 

Allah ja, että Muhammad (saws) on Allahin palvelija ja

Hänen sanansaattajansa.” Hän uskoi häntä ja todisti 

monia taisteluita ja myöhemmin hän kuoli Tabukin 

taistelussa kohdatessaan vihollisen. Olkoon Allah 

armollinen Zaidille.”   (Ibn Hibban #288) 

Hyvä esimerkki hänen anteeksiantavuudestaan ja 

sinnikkyydestään on nähtävissä, kun hän pyysi anteeksi 

Mekan asukkailta, kun hän oli valloittanut kaupungin. Kun 

Allahin sanansaattaja (saws) kokosi ihmiset, jotka olivat
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solvanneet, vahingoittaneet ja kiduttaneet häntä ja hänen 

seuralaisiaan, ja jotka olivat karkottaneet heidät Mekan 

kaupungista, hän sanoi:  

”Mitä luulette, mitä minun pitäisi tehdä teille?” He 

sanoivat: “Sinä olet kuningas, avokätinen veli ja 

veljenpoika!” Hän sanoi: “Menkää – te olette vapaita!”   
(Baihaqi #18055) 

31. Kärsivällisyys: Allahin sanansaattaja (saws) oli esimerkki
kärsivällisyyestä. Hän oli kärsivällinen kansansa kanssa 

ennen aikaa, jolloin hän kutsui heitä islamiin. He palvoivat 

epäjumalia ja tekivät syntisiä tekoja. Hän oli kärsivällinen ja 

pitkämielinen, vaikka Mekan pakanat herjasivat ja 

vahingoittivat häntä ja hänen seuralaisiaan. Hän etsi vain 

Allahin palkkiota. Hän oli myös kärsivällinen ja 

pitkämielinen Medinan tekopyhien herjausta kohtaan.  

Hän oli kärsivällisyyden esikuva, kun hän menetti 

rakkaansa: hänen vaimonsa Khadijan, joka kuoli hänen 

eläessään. Kaikki hänen lapsensa kuolivat hänen eläessään 

paitsi Fatimah, johon Allah on tyytyväinen. Hänen setänsä al-

Abbas, johon Allah on tyytyväinen, kuoli myös. Profeetta 

(saws) oli kärsivällinen ja etsi Allahin palkkiota.

Anas b. Malik, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Me saavuimme Abu Saifin taloon, joka on seppä, 

profeetan (saws) kanssa. Abu Saifin vaimo oli hänen

poikansa Ibrahimin hoitaja. Allahin sanansaattaja  

nosti poikansa Ibrahimin, ja nuuhki, ja suukotteli 

häntä. Jonkin ajan kuluttua hän meni ja näki poikansa 

uudelleen ja hän oli kuolemaisillaan. Profeetta (saws)
alkoi itkeä. Abdurrahman b. Auf, johon Allah on 

tyytyväinen, sanoi: 'Oi Allahin profeetta, sinä myös 

itket!” 
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Sanansaattaja (saws) sanoi: 'Oi Ibn Auf, tämä on armoa” - 
profeetta (saws) päästi lisää kyyneliä ja sanoi: 'Silmät 
kyynelehtivät, sydän on surullinen ja me vain sanomme, 

mikä miellyttää meidän Rubbia, ja me olemme 

suruissamme kuolemastasi, Oi Ibrahim!” (Bukhari #1241)   

32. Oikeus ja oikeudenmukaisuus: Allahin sanansaattaja 

oli oikeudenmukainen jokaisessa suhteessa elämässään ja 

soveltaessaan shariaa (islamilaista lakia). 

Aishah, uskovaisten äiti, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Quraishin kansa oli hyvin huolissaan makhzoomi 

naisesta (ts. nainen oli Bani Makhzoomin heimosta), 

joka syyllistyi varkauteen. He keskustelivat keskenään 

ja sanoivat: “Kuka voi olla hänen edustajansa Allahin 

sanansaattajan luona (saws)?”  

Lopulta he sanoivat: “Kuka uskaltaa puhua Allahin 

sanansaattajalle (saws) tästä asiasta paitsi Usamah b.

Zaid, joka Allahin sanansaattajan (saws) eniten

rakastama nuori poika.” Niin Usamah, johon Allah on 

tyytyväinen, puhui Allahin sanansaattajalle (saws) tästä

naisesta. Allahin sanansaattaja (saws)sanoi:  

'Oi Usamah! Sekaannutko (heidän puolestaan olemaan 

piittaamaton) yhteen Allahin kurituksiin ja 

rangaistuksiin!”  

Allahin sanansaattaja (saws)nousi ylös ja piti

puheen sanoen:  

“Ihmiset ennen teitä on tuhottu, koska, kun 

jalosukuinen heidän joukostaan varasti, he päästivät 

hänet menemään. Ja jos köyhä, ja heikko varasti, he 

rankaisivat tätä. Allahin kautta! Jos Fatimah, 
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Muhammad tytär varastaisi, minä katkaisisin hänen 

kätensä.”   (Bukhari #3288) 

Allahin sanansaattaja (saws) oli oikeudenmukainen ja salli 

toisten kostaa omasta puolestaan, jos hän vahingoitti heitä. 

Usaid b. Hudhair, johon Allah on tyytyväinen, sanoi:  

“Eräs ansari mies heitti sutkauksia ihmisten kanssa ja 

sai heidät nauramaan. Profeetta (saws) ohitti hänet ja

tönäisi häntä kevyesti puun oksalla, jota hän oli 

kantamassa. Mies huudahti: ”Oi Allahin profeetta! Salli 
minun kostaa puolestani!” Profeetta (saws) sanoi: “Siitä vaan!” 

Mies sanoi: “Oi Allahin sanansaattaja, sinulla on päälläsi 

vaate ja minulla ei ollut, kun tönäisit minua!” Allahin 

sanansaattaja (saws) nosti ylös päällysvaatteensa ja ansari 

suukotti hänen kehoaan sanoen: ”Minä halusin vain tehdä 

näin, oi Allahin Sanansaattaja!" (AbuDawood #5224)

33.
sanansaattaja (saws) oli kaikkein ahkerin muistelemaan Allahia. 

Abdullah bin Masud, johon Allah on tyytyväinen, sanoi:  

“[Kerran] Allahin sanansaattaja (saws) sanoi minulle:

“Resitoi minulle Koraanista!” Abdullah b. Masud, 

johon Allah on tyytyväinen, sanoi: “Resitoinko sinulle, 

vaikka se on ilmestynyt sinulle!” Profeetta (saws) sanoi:

“Kyllä.” Hän kertoi: ”Aloitin resitoimaan Surat an-

Nisaa, kunnes tulin jakeeseen:  Mutta kuinka käykään, 

kun Me tuomme esiin todistajan jokaisesta kansasta ja 

asetamme sinut, Muhammed, todistajaksi heitä vastaan?

 (4:41) 

Kun hän kuuli tämän jakeen, Allahin sanansaattaja  

sanoi: ”Tämä riittää!” Abdullah b. Masud, johon Allah 

Allahin pelko ja Hänen Muistelemisensa: Allahin 
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on tyytyväinen, sanoi: “käännyin ympäri ja näin Allahin 

sanansaattajan (saws) itkemässä.””   (Bukhari #4763)

Aishah, uskovien äiti, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

‛Jos Allahin sanansaattaja (saws) näki tummia pilviä

taivaalla, hän käveli edestakaisin ulos ja sisään talosta. 
Vasta kun alkoi satamaan vettä, profeetta (saws) rentoutui. 

Aishah, johon Allah on tyytyväinen, kysyi häneltä asiasta, ja hän 

sanoi: ”En tiedä. Se voi olla, kuten jotkut sanovat: 

Ja kun he näkivät pilven ilmestyvän taivaalle ja 
lähestyvän heidän laaksojaan, he sanoivat: »Se on pilvi, 
joka antaa meille sadetta.» - »Ei, se on se, mitä te 
halusitte jouduttaa, tuulenpuuska, joka tuo mukanaan 
tuskallisen rangaistuksen4 (46:24) 

34. Tyytyväisyys ja sydämen rikkaus: Umar b. al-Khattab,

johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Astuin sisään sanansaattajan (saws) taloon ja löysin

hänet istumassa matolla. Hänellä oli nahkaisia tyynyjä, 

jotka oli täytetty karkealla kuidulla. Hänellä oli 

vesiastia jalkojensa juuressa ja seinällä roikkui 

muutamia vaatteita. Hänen kyljessään oli painautumia, 

jotka olivat tulleet matosta. Umar, johon Allah on 

tyytyväinen, itki, kun hän näki tämän ja sanansaattaja 

(saws) kysyi häneltä: “Miksi itket?” Umar sanoi: “Oi

Allahin profeetta! Kyyros ja Bysantin keisari nauttivat 

tämän maailman parhaista ja sinä kärsit köyhyydessä?!” 

Hän sanoi: “Etkö ole tyytyväinen siihen, että he 

nauttivat tässä maailmassa ja me nautimme kuoleman 

jälkeisessä?”   (Bukhari #4629) 

4 Bukhari #3034. 
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35. Hyvän toivominen jopa hänen vihollisilleen: Aishah,

uskovien äiti, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Kysyin Allahin sanansaattajalta (saws): "Kohtasitko

Uhudin taistelun päivää ankarampaa ja vaikeampaa 

päivää?” Hän vastasi: “Kärsin paljon kansasi takia! 

Pahiten kärsin al-Aqaban päivänä, jolloin puhuin Ali b. 

Abd Yaleel b. Abd Kilaalille (jotta hän tukisi minua), 

mutta hän sai minut pettymään ja hän jätti minut. 

Poistuin alueelta melko huolestuneena kävellen, 

kunnes saavuin alueelle nimeltä Qarn ath-Thaalib. 

Nostin päätäni nähdäkseni taivaalle ja huomasin 

pilven, joka varjosti minua. Jibril (AS) kutsui minua ja 
sanoi: “Oi Muhammad! Allah, Ylistetty, on kuullut, mitä 

kansasi on sanonut sinusta ja siksi Hän on lähettänyt 

luoksesi enkelin, joka vastaa vuorista. Sinä voit määrätä 

häntä tekemään, mitä sinä haluat.” 

Profeetta (saws) sanoi: “Enkeli, joka vastaa vuorista,

kutsui minua sanomalla: “Ylistäköön Allah sinun 

mainintaasi ja pitäköön sinut turvassa halventavilta 

asioilta! Oi Muhammad, teen mitä tahansa määräätkin 

minut tekemään. Jos haluat, voin tuoda Akhshabain 

vuoret yhteen ja murskata heidät kaikki.” Allahin 

sanansaattaja (saws) sanoi: “Voi olla, että Allah nostaa

heidän joukostaan jonkun, joka palvoo yksin Allahia ja 

ei liitä mitään Hänen rinnalleen.”   (Bukhari #3059) 

Abdullah b. Umar, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

‚Kun Abdullah b. Ubai b. Salul kuoli, hänen poikansa 

Abdullah b. Abdullah tuli profeetan (saws) luokse ja

pyysi häneltä hänen vaatettaan, jotta hän voisi kääriä 

heidän isänsä siihen. Sitten hän pyysi profeettaa (saws)
rukoilemaan 
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Jinazan (hautajaisrukouksen) hänelle ja hän nousi 

tehdäkseen niin, mutta Umar, johon Allah on 

tyytyväinen, tarttui profeetan (saws) päällysvaatteeseen ja

sanoi: 'Oi Allahin sanansaattaja! Rukoiletko hänen 

puolestaan, vaikka Allah on kieltänyt sinua tekemästä 

niin! Allahin sanansaattaja (saws) sanoi: 'Allah on

antanut minulle mahdollisuuden valita, sillä Hän sanoo:  

Pyydä heille anteeksiantoa tai ole pyytämättä; vaikka 

sinä seitsemänkymmentä kertaa pyytäisit heille 

anteeksiantoa, ei Jumala heille anteeksi anna. Sillä he 

eivät uskoneet Jumalaan ja Hänen lähettilääseensä, ja 

Jumala ei ohjaa uskottomia.   [9:80]  

Ja minä pyydän anteeksiantoa hänelle 

seitsemänkymmentä kertaa.” Umar, johon Allah on 

tyytyväinen, sainoi: ‚Hän on tekopyhä!‛ Profeetta toimitti 

rukouksen ja Allah ilmaisi:  

Älä milloinkaan rukoile heikäläisen puolesta, joka 

kuolee, äläkä pysähdy hänen hautansa ääreen. Totisesti 

he eivät uskoneet Jumalaan eivätkä Hänen 

sanansaattajaansa, ja he kuolivat, koska he olivat 

tottelemattomia.   [9:84]   (Bukhari #2400) 

محمد رسول هللا
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Esimerkkejä profeetan eettisistä tavoista: 

1. Profeetan läheiset välit seuralaistensa kanssa: Tämä asia

tiedetään hyvin, koska meillä on yksityiskohtaisia 

kertomuksia profeetan elämänkerrassa. Profeetta (saws) on

esimerkki, joissa meidän pitäisi kilvoitella kaikissa 

asioissamme. Jarir b. Abdullah, johon Allah on tyytyväinen, 

sanoi: ‚Profeetta (saws) ei estänyt minua istumassa hänen

kanssaan siitä lähtien, kun hyväksyin islamin. Hän aina 

hymyili, kun hän katsoi minua. Kerran valitin hänelle, että en 

pystynyt ratsastamaan hevosella ja hän löi minua rintaani ja 

rukoili Allahilta sanoen:  

“Oi Allah! Tee hänet vakaaksi ja tee hänestä henkilö, 

joka johdattaa muita ja johdatuksen lähteenä.”   (Bukhari 

#5739) 

2. Profeetta (saws) viihdytti seuralaisiaan ja laski leikkiä  kanssaanheidän: 

Anas b. Malik, johon Allah on tyytyväinen, sanoi, 

että Allahin sanansaattaja (saws) oli mitä parhaiten

käyttäytyvä ihminen. Minulla oli nuorempi veli, jonka nimi 

oli Abu Umair. Hänellä oli tapana leikkiä pienen linnun 
kanssa, jonka nimi oli 'An-Nughair'. Profeetta (saws) sanoi hänelle:

Oi! Abu Umair, mitä Nughair teki?!” sillä aikaa, kun

hän oli leikkimässä sen kanssa.   (Muslim #2150) 

Profeetta (saws) ei vain viihdyttänyt ja laskenut leikkiä

seuralaistensa kanssa sanallisesti vaan hän myös urheili ja 

viihdytti heitä. Anas b. Malik, johon Allah on tyytyväinen, 

sanoi:  

'Beduiini, nimeltään Zahir b. Haram, antoi lahjoja 

profeetalle (saws) ja hän myös valmisti erilaisia asioita

hänelle. 
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Profeetta (saws) sanoi: 'Zahir is meidän erämaamme

ja me olemme hänen kaupunkinsa.”  

Profeetta (saws) lähestyi häntä, kun hän oli myymässä

tuotteitaan ja profeetta (saws) halasi häntä takaapäin,

jolloin hän ei pystynyt näkemään häntä [profeettaa]. Hän 

sanoi: ‚Päästä irti!‛ Kun hän tiesi, että se oli profeetta 

(saws), joka halasi häntä, hän painoi selkäänsä
sanansaattajan rintaa vasten! Allahin sanansaattaja (saws) sanoi: 

‚Kuka ostaa tämän orjan minulle?‛ Zahir sanoi: ‚Oi Allahin 

sanansaattaja, olen arvoton!‛ Allahin  Sanansaattaja (saws) sanoi:

”Ei Allah pidä sinua arvottomana!”, tai hän sanoi: ”Sinä 
olet kallisarvoinen ja arvokas Allahille.” (Ibn Hibban #5790) 

3. Hän neuvotteli seuralaistensa kanssa: Profeettaj (saws) 

neuvotteli seuralaisten kanssa ja otti huomioon heidän 

mielipiteensä ja huomionsa asioissa, joista ei ollut tullut 

ilmestyksiä. Abu Hurairah, johon Allah on tyytyväinen, 

sanoi:  
“En ole tuntenut ketään muuta ihmistä, joka olisi ollut 

innokkaampi saamaan seuralaistensa vilpittömiä 

neuvoja kuin Allahin sanansaattajan (saws).‛  (Tirmidthi 
#1714)

4. Sairaiden luona vierailu olivat he sitten muslimeita tai

eivät: Profeetta (saws) huolehti seuralaisistaan ja varmisti,

että heillä oli asiat hyvin. Jos hänelle kerrottiin, että joku 

seuralainen oli sairaana, hän kiiruhti kanssaan olevien 

seuralaisten kanssa vierailemaan sairaan luonaan. Hän ei 

vain vieraillut sairaiden muslimien luona vaan hän vieraili 

myös ei-muslimien luona. Anas b. Malik, johon Allah on 

tyytyväinen, sanoi:  
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“Juutalainen poika palveli profeettaa (saws) ja hän

sairastui, joten profeetta (saws) sanoi: ”Lähtekäämme

vierailemaan hänen luonaan.” He menivät vierailemaan 

hänen luokseen ja löysivät hänen isänsä istumasta 

hänen päänsä vieressä ja Allahin sanansaattaja (saws) 
sanoi: “Julista, että ei ole olemassa muuta todellista 

jumalaa, joka on palvelemisen arvoinen kuin yksin 

Allah ja minä puhun puolestasi sen tilittämisestä 

ylösnousemuksen päivänä.” Poika katsoi isäänsä ja  

sanoi: “Tottele Abul-Qasim!”, joten poika lausui: “Ei ole 

muuta oikeaa jumalaa, joka on palvelemisen arvoinen 
kuin yksin Allah ja Muhammad (saws) on viimeinen 
sanansaattaja.” Allahin sanansaattaja (saws) sanoi: “Kaikki 
ylistys Allahille, joka pelasti hänet Helvetin tulelta." (Inb 
hibban #2960)

5.

palkitsi sen runsaskätisesti: Abdullah b. Umar, johon Allah 

on tyytyväinen, sanoi, että Allahin sanansaattaja (saws) sanoi:

“Kuka tahansa, joka etsii suojaa Allahista teidän pahaa 

vastaan, niin älkää vahingoittako häntä. Kuka tahansa, 

joka pyytää sinulta Allahin kautta, silloin anna hänelle. 

Kuka tahansa, joka antaa kutsun sinulle, ota hänen 

kutsunsa vastaan. Kuka tahansa, joka tekee sinulle 

palveluksen ystävällisyyden osoituksena, korvaa se 

hänelle takaisin samalla tavalla, mutta jos et löydä 

tapaa, jolla palkita häntä, niin rukoile jatkuvasti 

Allahille hänen puolestaan, kunnes luulet korvanneesi 

hänelle.”   (Ahmed #6106) 

Aishah, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Allahin sanansaattaja (saws) otti vastaan lahjoja ja

palkitsi sen avokätisesti.” (Bukhari #2445) 

Hän oli kiitollinen ihmisten hyvyydestä häntä kohtaan ja  
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6. Sanansaattajan rakkaus kaikkea sitä kohtaan, mikä on

kaunista ja hyvää: Anas, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

”Allahin sanansaattajan (saws) käsi oli pehmeämpi

kuin mikään silkki, jota olin koskaan koskettanut ja 

hänen tuoksunsa oli vienompi kuin mikään parfyymi, 

mitä olin koskaan haistanut.”   (Bukhari #3368) 

7. Allahin sanansaattaja (saws) rakasti toisten auttamista  siten, 

että hän puhui heidän puolestaan: Abdullah b. Abbas, johon 

Allah on tyytyväinen, sanoi:  

“Bariran aviomies, johon Allah on tyytyväinen, oli orja, 

jonka nimi oli Mughith. Näin hänet kävelemässä itkien 

hänen [Barirah] takanaan Medinan kaduilla niin, että 

hänen kyyneleensä vierivät hänen parrastaan. Allahin 

sanansaattaja (saws) sanoi Al-Abbasille: “Eikö sinua

ihmetytä se, miten paljon Mughith rakastaa Bariraa, ja 

kuinka paljon hän vihaa Mughithia!”  

Profeetta (saws) sanoi Bariralle: “Mikset sinä kulje

hänen takanaan?” Hän sanoi profeetalle: “Määräätkö 

minut tekemään niin?” Hän sanoi: “En, mutta minä olen 

puhumassa hänen puolestaan.” Hän vastasi: “Minä en 

tarvitse häntä.”   (Bukhari # 4875)  

8. Allahin sanansaattaja (saws) vastasi itsestään: Aishah,

johon Allah on tyväinen, sanoi: 

”Minulta kysyttiin, miten Allahin sanansaattaja (saws)
käyttäytyi kotonaan.” Hän sanoi: “Hän oli kuin kuka 

tahansa mies. Hän pesi vaatteita, lypsi vuohensa ja 

vastasi itsestään.”    

 (Ahmed 24998) 



Muhammad,Allahin lähettiläs 

__________________________________________________

60

Profeetan erinomaiset käytöstavat eivät vain saaneet häntä 

vastamaan itse itsestään, vaan hän myös palveli muita. 

Aishah, johon Allah on tyytyväinen, sanoi:  

“Minulta kysyttiin, miten Allahin sanansaattaja (saws)
käyttäytyi kotonaan.” Hän sanoi: “Hän auttoi talon 

päivittäisissä askareissa ja, kun hän kuulu adthanin hän 

lähti moskeijalle.”  (Bukhari 5048) 

محمد رسول هللا
Oikeuden ja tasavertaisuuden lauselmat: 

1. Saksalainen runoilija, Goethe, sanoi: ‛Etsin historiasta

esikuvaa ja löysin sen Muhammadista (saws).‛
2. Professori Keith Moore, sanoi kirjassaan: "The Developing

Human [Kehittyvä ihminen]": Minulle on selvää, että näiden 

lauselmien on täytynyt tulla Muhammadille Jumalalta, tai 

Allahilta, koska suurin osa tällaisesta tiedosta on keksitty 

vasta useita vuosisatoja myöhemmin. Tämä todistaa minusta, 

että Muhammadin on täytynyt olla Jumalan, Allahin, 

lähettiläs.‛ Hän jatkoi sanoen: ‚Minulla ei ole mitään 

vaikeutta tunnistaa, että se on ollut jumalainen ilmestys, joka 

on johtanut hänet näihin lauselmiin.‛  

3. Tri Maurice Bucaille, sanoi kirjassaan: "Koraani ja

nykytiede": ‚Sen [Koraanin] kokonaan objektiivinen 

tutkiminen nykytieteen kulmasta johdattaa meidät 

tunnistamaan sopimuksen kahden välillä kuten on osoitettu 

useita kertoja. Se saa meidät olemaan sitä mieltä, että on 

miltei mahdotonta, että Mohammadin aikakalainen olisi ollut 

sellaisten lausuntojen kirjoittaja, kun otetaan huomioon 

tiedon taso hänen aikanaan. Tällaiset mietteet ovat osa sitä, 
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mikä antaa Koraanin ilmestyksille sen erityisaseman ja 

pakottaa puolueettoman tieteilijän myöntämään 

kyvyttömyytensä tarjota sellaista selitystä, joka vaatii 

yksinomaan materialistista päättelyä.‛ 

4. Annie Besant sanoo 'The Life and Teachings of

Mohammad,' [Mohammadin elämä ja opetukset] 

kirjoituksessaan: ‚On mahdotonta kenellekään, joka opiskelee 

mahtavan Arabian profeetan elämää, joka tietää, kuinka hän 

opetti ja kuinka hän eli, tuntea mitään muuta kuin syvää 

kunnioitusta mahtavaa profeettaa kohtaan, joka oli 

Kaikkivaltiaan yksi suurista profeetoista. Ja vaikka, miten 

esittäisin teille tämän asian, tulen sanomaan monia asioita, 

jotka saattavat olla tuttuja monille. Tunnen yhä, kun luen 

niitä uudelleen, jokaisella kerralla nousee uudenlainen ihailu 

ja kunnioituksen tunne tätä mahtavaa arabialaista opettajaa 

kohtaan.‛  

5. Tri Gustav Weil ‛History of the Islamic Peoples‛:ssa sanoi:

‚Muhammad oli loistava esimerkki kansalleen. Hänen 

luonteenlaatunsa oli puhdas ja tahraton. Hänen talonsa, 

hänen pukeutumisensa, hänen ruokansa: niissä kaikissa oli 

merkkinä hänen harvinainen yksinkertaisuus. Hän oli niin 

vaatimaton, ettei hän saanut mitään erityistä kunnioituksen 

osoitusta, eikä hän hyväksynyt mitään palveluksia orjaltaan, 

jos hän pystyi tekemään ne itse. Hän oli tavoitettavissa 

kaikille kaikkina aikoina. Hän vieraili sairaiden luona, ja hän 

oli sympaattinen kaikille. Hänen hyväntahtoisuutensa ja 

avokätisyytensä kuten myös innokas huolehtiminen 

yhteisönsä hyvinvoinnista oli rajoittamatonta.‛  

6. Maurice Gaudefroy sanoi: ‚Muhammad oli profeetta, ei

teologi. Tämä on tosiasia, jota ollaan haluttomia sanomaan 
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julki. Miehet hänen ympärillään ja jotka muodostivat 

ensimmäisen muslimiyhteisön vaikutusvaltaisen eliitin, 

tyydyttyivät kunnioittamalla lakia, jonka hän oli julistanut 

Allahin nimeen ja seuraamalla hänen opetuksiaan ja 

esimerkkiään.‛5  

7. Washington Irving, sanoi: ‚Hänen sotilaalliset

voittokulkunsa eivät herättäneet ylpeyttä eivätkä turhaa 

loistetta, kuten olisi ollut, jos heidän vaikuttimensa olisivat 

olleet itsekkäitä. Hänen mahtavimman valtansa aikana hän 

ylläpiti samaa yksinkertaisuutta tavoissaan ja ulkoasussaan 

kuin hänen vastoinkäymistensä aikoina. Niin kaukana kuin 

teeskentelystä kuninkaallisena voi olla, hän oli tyytymätön, 

jos saapuessaan huoneeseen annettiin mitään epätavallisia 

kunnioituksen osoituksia hänelle.‛  

8. Marquis of Dufferin sanoi: ‚Se on muslimien tiede,

muslimien taide ja muslimien kirjallisuus, joille Eurooppa on 

paljon velkaa siitä, että se vapautui keskiajan pimeydestä.‛6  

5 Encyclopedia of Seerah, for Afzalur-Rahman 
6 ibid.  
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محمد رسول هللا

Profeetan (saws) vaimot:

Hänen ensimmäisen vaimon, Khadijan, johon Allah on 

tyytyväinen, kuoleman jälkeen profeetta (saws) avioitui

yhdentoista naisen kanssa, joista kaikki olivat eronneita paitsi 

Aishah, johon Allah on tyytyväinen. Kuusi hänen 

vaimoistaan oli Quraish heimosta ja viisi oli eri 

arabiheimoista ja yksi oli Egyptin koptilainen. Hän oli 

Ibrahimin äiti. Profeetta (saws) sanoi:

“Jos omistatte koptilaisen *kristitty+, kohdelkaa heitä 

ystävällisesti, koska meidän välillämme on lupaus ja 

yhteys.”   (Abdurrazaaq #19325) 

Profeettta (saws) avioitui näiden naisten kanssa useista syistä:

1. Uskonnollisista ja lainsäädännöllisistä syistä: Profeetta 

meni naimisiin Zainab b. Jahshin kanssa, johon Allah on 

tyytyväinen. Arabit tietämättömyyden aikakautena kielsivät 

miestä menemästä naimisiin hänen ottolapsen vaimon 

kanssa. He uskoivat, että ottopoika oli kuin miehen oikea 

poika kaikissa suhteissa. Profeetta (saws) avioitui hänen

kanssaan, vaikka hän oli hänen ottopoikansa.  Zaid b. 

Harithah, vaimo, johon Allah on tyytyväinen. Allahin 

sanansaattaja (saws) meni naimisiin hänen kanssaan

poistaakseen tämän uskomuksen. Allah, Ylistetty, sanoo:  

Hänelle (Zaidille), joka oli Jumalan ja sinun omassa 

suosiossasi, sinä sanoit: »Pidä vaimosi luonasi ja 

noudata tarkoin velvollisuuksiasi Jumalaa kohtaan!» Ja 
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sinä salasit sydämeesi sen, minkä Jumala sitten toi 

valoon, ja sinä pelkäsit ihmisten mielipidettä, vaikka 

Jumalalla oli parempi oikeus vaatia, että sinä Häntä 

pelkäisit. Mutta kun Zaidilta oli mennyt kaikki halu 

elää hänen kanssaan, Me annoimme hänet sinulle 

vaimoksi, jotta uskovaisille ei olisi synniksi ottaa 

aviokseen ottopoikiensa vaimoja, joihin nämä ovat 

kyllästyneet; sillä Jumalan säädöstä on noudatettava. 
(33:37) 

2. Poliittisia syitä ja dawan vuoksi, ja kutsuakseen ihmisiä

islamiin ja ansaitaakseen arabiheimojen suosio: Allahin 

sanansaattaja (saws) meni naimisiin naisten kanssa, jotka

olivat suurimmista ja vahvimmista arabiheimoista. Profeetta 

(saws) määräsi seuralaisensa, joihin Allah on tyytyväinen,

tekemään myös näin. Profeetta (saws) sanoi Abdurrahman b.

Aufille, johon Allah on tyytyväinen:  

‚Jos he tottelevat sinua (ts. hyväksyvät islamin), sitten 

avioidu heimon päällikön tyttären kanssa.‛ 

Tri Cahan sanoi: ‚Jotkut hänen elämänsä piirteet 

vaikuttavat sekavilta johtuen nykypäivän mentaliteetista. 

Sanansaattajaa kritisoidaan hänen pakkomielteestään 

saavuttaa maallista mielihyvää ja hänen yhdeksästä 

vaimostaan, joiden kanssa hän avioitui hänen vaimonsa 

Khadijan, johon Allah on tyytyväinen, kuoleman jälkeen. On 

osoitettu, että suurin osa näistä avioliitoista oli poliittisia, 

joiden tarkoituksena oli saavuttaa joidenkin jalosukuisten ja 

joidenkin heimojen uskollisuus.‛  

3. Sosiaalisista syistä: Profeetta (saws) avioitui joidenkin
seuralaisten vaimojen kanssa, jotka olivat kuolleet jihadissa

tai tehdessään dawaa. Hän avioitui heidän kanssaan, vaikka 
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he olivat häntä vanhempia ja hän teki niin kunnioittaakseen 

heitä ja heidän aviomiehiään.  

Veccia Vaglieri kirjassaan 'In Defense of Islam' sanoi: ‚Koko 

nuoruutensa aikana Muhammad (saws) avioitui vain yhden

naisen kanssa, vaikka miehen seksuaalinen harjanne on juuri 

tänä aikana. Vaikka hän eli yhteisössä, missä moniavioisuutta 

pidettiin yleisenä sääntönä, ja avioero oli hyvin helppo, hän 

oli naimisissa vain yhden naisen kanssa, vaikka hän [vaimo] 

oli häntä vanhempi. Hän oli uskollinen aviomies vaimolleen 

25 vuotta, eikä avioitunut kenenkään muun kanssa paitsi 

vasta hänen kuolemansa jälkeen. Hän oli silloin 50-vuotias. 

Hän meni naimisiin siitä lähtien sosiaalisin tai poliittisin 

tarkoituksin. Joko siksi, että hän halusi kunnioittaa hurskaita 

naisia tai hän halusi määrätyn heimojen uskollisuuden, jotta 

islam voisi levitä heidän keskuudessaan. Kaikki vaimot, jotka 

Muhammad (saws) otti vaimoikseen, eivät olleet neitsyitä,

eivätkä he olleet nuoria tai kauniita paitsi Aishah, johon Allah 

on tyytyväinen. Miten kukaan voi väittää hänen olleen 

himokas mies? Hän oli mies eikä jumala. Hänen toiveensa 

saada poika on voinut myös johdattaa häntä avioitumaan, 

koska lapset, jotka hän sai Khadijan kanssa, kaikki kuolivat. 

Sitä paitsi, kuka hoiti hänen suuren perheensä taloudelliset 

tehtävät ilman suurta voimavaraa. Hän oli 

oikeudenmukainen heitä kohtaan, eikä tehnyt mitään eroa 

heidän välillään. Hän seurasi aikaisempien profeettojen 

tapoja kuten Musan. kukaan ei vastustanut heidän 

moniavioisuuttaan. Onko syynä, miksi ihmiset vastustavat 

Muhammadin (saws) moniavioisuutta, tosiasia, että me

tunnemme hänen elämänsä jokaisen minuutin, ja että 

tiedämme niin vähän yksityiskohtia niiden profeettojen 

elämästä, jotka olivat ennen häntä?‛  
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Thomas Carlyle sanoi: ‛Mohammad, mitä voidaan sanoa 

kaiken sen jälkeen, ei ollut lihallinen mies. Erehdymme 

suuresti, jos pidämme tätä miestä tavallisena hekumoitsijana, 

aikeidensa perusteina mitkä tahansa nautinnot.‛7 

7 'Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History' 
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محمد رسول هللا
Kirjalliset todistukset, jotka tukevat, että 

Muhammad (saws) on profeetta:

Todistukset Koraanista:  

1. Allah, Ylistetty, sanoo:

Muhammed ei ole kenenkään miehenne, vaan Hän on 

Jumalan sananjulistaja ja profeetoista viimeinen, 

heidän sinettinsä. Jumala on Kaikkitietävä.  (33:40) 

2. Isa (As) toi ilosanoman profeetta Muhammadista
Evankeliumissa. Allah Ylistetty, sanoo:

Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: »Israelin lapset, 

totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänyt 

teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen 

minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, 

joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva 

Ahmad.» Mutta kun Ahmad tuli heidän luokseen selvin 

todistein, he sanoivat: »Tämä on ilmeistä noituutta.»  
(61:6) 

Todistukset Sunnasta: 

Profeetta (saws) sanoi:

“Minun esimerkkini ja profeettojen esimerkki, jotka 

olivat ennen minua, on kuin mies, joka rakensi talon. 

Hän rakensi, ja teki siitä täydellisen paitsi yhden tiilen 

tilan verran. Ihmiset kulkivat hänen talossaan ympäri ja 

tuijottivat ihmetellen sen täydellisyyttä sanoen: ”Kunpa 
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siinä ei olisi tätä tilaa!” Profeetta (saws) sanoi: “Minä

olen se tiili, minä olen profeetoista viimeinen.”   (Bukhari 

#3342) 

Aiemmat kirjoitukset: 

Ataa b. Yasar, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: ‚Tapasin 

Abdullah b. Amr b. al-Asin, johon Allah on tyytyväinen, ja 

kysyin häneltä:  

‚Kerro minulle Allahin sanansaattajan (saws) kuvauksista

Toorassa.‛ Hän sanoi: ‚Hänet on kuvattu Toorassa 

samalla tavalla kuin hänet on kuvailtu Koraanissa: ‚Me 

olemme todella lähettäneet sinut todistajaksi 

(ihmiskunnalle) siksi, joka antaa ilosanoman ja varoittaa 

muita ja joka suojelee ja varjelee aatelittomia. Sinä olet 

Minun orjani ja lähettilääni. Kutsun sinua Mutawakkiliksi 

(Luotettava). Sinä et ole huonotapainen, etkä karkea, etkä 

kohota ääntäsi. Sinä et maksa pahaa pahalla vaan annat 

anteeksi ja armahdat. Minä en ota hänen sieluaan ennen 

kuin Minä johdatan kansoja ja ennen kuin he sanovat: ‚Ei 

ole muuta oikeaa jumalaa, joka on palvomisen arvoinen 

kuin yksi Allah.‛ ja ennen kuin he selvästi ymmärrä 

Totuuden.‛ 

Ata, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: ‚Tapasin Kabin, 

joka on rabbi, ja kysyin häneltä tästä kertomuksesta. Hän 

ei ollut eriävää mieltä Abdullah b. Amr b. Al-Asin kanssa, 

johon Allah on tyytyväinen, paitsi pienessä 

eroavaisuudessa kertomuksen sanamuodosta.‛ (Baihaqi 

#13079) 

Abdul-Ahad Dawud, sanoi: ‚Mutta olen yrittänyt pohjata 

väittämäni Raamatun osilla, jotka tuskin sallivat mitään 

kielellistä kiistaa. En käsittele latinankielistä, kreikankielistä 
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tai arameankielistä, koska se on turhaa. Annan seuraavat 

lainaukset englanninkielisestä Revised Versionista, joka on 

the British and Foreign Bible Societyn julkaisema. [Suom 

huom. suomennokset ovat Vanhan Testamentin vuoden 1933 

käännöksestä ja Uuden Testamentin suomennokset vuoden 1938 

käännöksestä.] 

Luemme seuraavat sanat viidennestä Mooseksen kirjasta 

luvusta xviii jakeesta 18: "Profeetan minä olen herättävä heille 

heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen 

sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä 

käsken hänen puhua." Jos nämä sanat eivät sovellu profeetta 

Muhammadiin, niin ne pysyvät vieläkin täyttymättöminä. 

Profeetta Jeesus itse ei koskaan väittänyt olevansa profeetta, 

johon on tässä viitattu. Jopa hänen opetuslapsensa olivat 

samaa mieltä. He katsoivat Jeesuksen toisen tulemisen olevan 

ennustuksen täyttymys. Tähän saakka on päivänselvää, että 

Jeesuksen ensimmäinen tuleminen ei ollut "sinun kaltaisesi" 

profeetan tapahtuma ja hänen toinen tuleminen tuskin 

myöskään voi täyttää näitä sanoja. Jeesus, kuten kirkon 

mukaan uskotaan, tulee ilmestymään tuomarina, eikä lain 

antajana, mutta luvattu profeetta lupasi tulla siten, että 

‛oikealla puolellansa liekitsi lain tuli‛. 

Varmentaaksemme luvatun profeetan henkilöllisyyden 

toinen Mooseksen ennustus on kuitenkin hyvin hyödyllinen 

siinä, missä puhutaan Jumalan kirkkaudesta Paaranissa, joka 

on Mekan vuori. Sanat Mooseksen viidennessä kirjassa 

luvussa xxxiii jakeessa 2, menee seuraavasti: "hän sanoi: 

"Herra tuli Siinailta, Seiristä hän nousi loistaen heille; hän 

ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, hän tuli 

kymmentuhantisesta pyhien joukosta; hänen oikealla 

puolellansa liekitsi lain tuli." 
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Näissä sanoissa Herraa on verrattu auringon kanssa. Hän 

tulee Siinailta, hän nousee Seiristä, mutta hän loistaa täydessä 

loistossaan Paaranin vuoristossa, missä hän ilmestyy 

kymmenien tuhansien pyhimysten kanssa ja hänen oikealla 

puolellensa liekehtii lain tuli. Kenelläkään israelilaisista 

mukaan lukien Jeesuksella ei ollut mitään tekemistä Paaranin 

vuoriston kanssa. Haagar vaelsi poikansa Ismailin kanssa 

Beersheban erämaassa, ja joka myöhemmin asui Paaranin 

vuoriston erämaassa (Mooseksen viiden kirja: luku xxi, jae 

21). Hän meni naimisiin egyptiläisen naisen kanssa ja hänen 

esikoisensa Keedarin kautta polveutuivat arabit, jotka niistä 

ajoista saakka tähän päivään ovat olleet Paaranin vuoriston 

erämaiden asukkaita. Ja jos profeetta Muhammad tunnetusti 

kaikin käsin jäljitettäisiin Ismailiin Keedarin kautta, ja hän 

esiintyisi profeettana Paaranin vuoriston erämaassa, ja palaisi 

uudelleen Mekkaan kymmenien tuhansien miesten kanssa ja 

antaisi liekehtivän lain hänen kansalleen, niin eikä silloin yllä 

oleva ennustus olisi toteutunut kirjaimellisesti? 

Habakkukin ennustuksen sanat ovat erityisen 

huomionarvoisia. Hänen (pyhä mies Paaranista) loistonsa 

peitti taivaan ja maa oli täynnä hänen ylistystään. Sana 

‚ylistys‛ on hyvin merkittävä, kuten Muhammad 

kirjaimellisesti tarkoittaa "ylistettyä". Arabien rinnalla, myös 

Paaranin erämaiden asukkaille, on luvattu ilmestys: 

"Korottakoot äänensä erämaa ja sen kaupungit, kylät, joissa 

Keedar asuu. Riemuitkoot kallioilla asuvaiset, vuorten 

huipuilta huutakoot ilosta. Antakoot Herralle kunnian ja 

julistakoot hänen ylistystään merensaarissa. Herra lähtee 

sotaan niin kuin sankari, niin kuin soturi hän kiihoittaa 

kiivautensa; hän nostaa sotahuudon ja karjuu, uhittelee 

vihollisiansa." (Jesaja 42:11-13). 
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Yhteydessä sen kanssa kaksi muuta ennustusta, joissa 

viitataan Keedariin, ovat huomionarvoisia. Yksi niistä 

esiintyy Jesajan kirjan luvussa lx: "Nouse, ole kirkas, sillä 

sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun 

ylitsesi… Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Eefan 

varsat; kaikki tulevat Sabasta… Kaikki Keedarin laumat 

kokoontuvat sinun tykösi, Nebajotin oinaat palvelevat sinua; 

minulle otollisina ne nousevat minun alttarilleni, ja minä 

kirkastan kirkkauteni huoneen." (1-7). Toinen ennustus on 

taas Jesajan kirjasta (21:13-17): "Ennustus Arabiaa vastaan. 

Yöpykää Arabian viidakoissa, dedanilaiset matkueet. Menkää 

vastaan, viekää vettä janoaville. Teeman maan asukkaat 

ottavat pakolaiset vastaan, leipää tariten. Sillä he ovat 

miekkoja paossa, paljastettua miekkaa, jännitettyä jousta ja 

sodan tuimuutta paossa. Sillä näin on Herra minulle sanonut: 

Vielä vuosi - sellainen kuin on palkkalaisen vuosi - niin kaikki 

Keedarin kunnia on kadonnut, ja Keedarin urhojen 

jousiluvun jäännös on oleva vähäinen.‛ Lue nämä 

ennustukset Jesajan kirjatsa Mooseksen viidennen kirjan 

ennustuksen kanssa, joka puhuu Jumalan esilletulon 

kirkkaudesta Paaranin vuoristossa.  

Jos Ismail asutti Paaranin vuoriston erämaat, jossa syntyi 

Keedar, joka on arabien kantaisä, ja jos Keedarin poikien piti 

saada ilmestys Jumalalta, jos Keedarin joukkojen täytyi 

hyväksyä jumalallisella alttarilla ylistäen ‚kirkkauteni 

huonetta‛, missä pimeys oli peittänyt maan vuosisatojen ajan, 

ja sitten juuri tämän maan kuului saada valo Jumalalta, ja jos 

kaikki Keedarin loiston täytyi epäonnistua ja jousimiesten 

määrän, Keedarin lasten mahtimiesten, täytyi vähentyä 

vuodessa, kun yksi pakeni miekkoja ja jousipyssyjä, niin tämä 

pyhä mies Paaranista (Habakkuk luku3, jae 3) ei ole kukaan 
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muu kuin profeetta Muhammad. Profeetta Muhammad on 

Ismailin pyhä jälkeläinen Keedarin kautta, joka asettui 

Paaranin erämaahan. Muhammad oli ainoa profeetta, jonka 

kautta arabit saivat ilmestyksen sinä aikana, kun pimeys oli 

peittänyt maan.  

Hänen kauttaan Jumala loisti Paaranista ja Mekka on ainoa 

paikka, missä Jumalan taloa on ylistetty ja Keedarin joukot 

tulevat tunnustamaan sen alttarin. Profeetta Muhammad 

vainottiin hänen omiensa taholta ja hänen täytyi lähteä 

Mekasta. Hän oli janoinen ja hän pakeni esille vedettyjä 

miekkoja ja jousipyssyjä. Vuoden sisällä hänen paostaan 

Keedarin jälkeläiset kohtasivat hänet Badrissa, paikka, jossa 

käytiin ensimmäinen taistelu mekkalaisten ja profeetan 

välillä, jotka olivat Keedarin lapsia ja heidän lukumääränsä 

väheni ja kaikki Keedarin kunnia hävisi. Jos pyhää profeettaa 

ei hyväksytä näiden profetioiden täyttymyksenä, niin silloin 

ne pysyvät yhä täyttymättöminä. "Kirkkauteni huone", joka 

on lainattu Jesajan kirjasta luvusta IX, on Jumalan talo 

Mekassa, eikä Kristuksen kirkko, kuten kristityt 

kommentaattorit ovat ajatelleet. Keedarin joukko, kuten on 

mainittu jakeessa 7, ei ole koskaan liittynyt Kristuksen 

kirkkoon ja on tosiasia, että Keedarin kylät ja niiden asukkaat 

ovat ainoita ihmisiä koko maailmassa, jotka ovat pysyneet 

läpitunkemattomina millekään Kristuksen kirkon 

vaikutuksista.  

Mooseksen viidennen kirjan luvun 30 jakeen 3 maininta 

10,000 pyhimyksestä on hyvin merkittävä. Hän (Jumala) hän 

ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristosta, ja hän tuli 10,000 

pyhän miehen kanssa. Lue koko Paaranin erämaan historia ja 

huomaat, ettei mitään muuta tapahtumaa ollut kuin Mekan 

valloitus, jonka teki profeetta. Hän tuli 10,000 seuraajan 
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kanssa Medinasta ja palasi uudelleen "kirkkauteni 

huoneeseen." Hän toi liekehtivän lain maailmaan, joka poltti 

tuhkaksi kaikki muut lait. Puolustaja, totuuden henki, josta 

profeetta Jeesus puhui, ei ollut kukaan muu kuin profeetta 

Muhammad itse. Sitä ei voida pitää Pyhänä Henkenä, kuten 

kirkon teologit väittävät. "…minä menen pois.‛ sanoo Jeesus 

ja jatkaa: ‛Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän 

tykönne.‛ [Johanneksen evankeliumi 16:7]  

Nämä sanat selvästi osoittavat, että Puolustajan piti tulla 

Jeesuksen jälkeen ja hän ei ollut hänen kanssaan, kun hän 

lausui nämä sanat. Arvelemmeko, että Jeesus oli vailla Pyhää 

Henkeä, jos hänen tuleminen oli riippuvainen Jeesuksen 

lähtemisestä. Sitä paitsi tapa, jolla Jeesus kuvasi häntä, tekee 

hänestä ihmisen, ei henkeä. "Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole 

hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja 

tulevaiset hän teille julistaa." [16:13 Johanneksen evankeliumi] 

Pitäisikö meidän ottaa vapaus otaksua, että Pyhä Henki ja 

Jumala ovat kaksi toisistaan eriäviä olemuksia, ja että Pyhä 

Henki puhuu itsestään ja myös, mitä hän kuulee Jumalalta? 

Jeesuksen sanat viittaavat selvästi johonkin Jumalan 

lähettilääseen. Hän kutsuu häntä Totuuden Hengeksi ja niin 

myös Koraani puhuu profeetta Muhammadista: "Ei, hän toi 

mukanaan totuuden ja vahvisti entisten sananjulistajien 

sanat." (37:37) 8 

Todistukset Evankeliumista: 

Jesus (As) sanoi: ‛Jumala ottaa minut ylös maan pinnalta ja 

muuttaa petturin ulkonäön siten, että kaikki uskovat häntä 

minuksi; niin tai näin, hänen kuoltuaan pahan kuoleman 

8 Muhammad in the Bible, Abdul-Ahad Dawud.  
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minä joudun kantamaan tuota häpeää kauan maailmassa. 

Mutta kun Muhammed, Jumalan pyhä lähettiläs saapuu, tuo 

häpeä pyyhitään pois.‛ (Barnabaan evankeliumi, luku 112) 

Hän jatkaa sanomalla: ‚Ponkaistuaan jaloilleen Aatami näki 

ilmassa kirjoituksen, joka loisti kuin aurinko, kuuluen: "On 

vain yksi Jumala, ja Muhammed on Jumalan lähettiläs‛… 

Sitten ensimmäinen mies suuteli noita sanoja isällisellä 

hellyydellä, hieroi silmiään ja sanoi: "Siunattu olkoon päivä, 

jona sinä tulet maailmaan."‛ (Barnabaan evankeliumi, luku 39) 
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محمد رسول هللا
Älyllisiä todisteita, että Allahin lähettiläs on 

profeetta 

1. Profeetta (saws) oli oppimaton. Hän ei osannut lukea
tai kirjoittaa. Hän eli oppimattoman kansan keskuudessa. Siksi

kukaan ei voi väittää, että Koraani olisi Muhammadin (saws)
kirjoittama! Allah, Ylistetty, sanoo:  

Tätä ennen sinä et heille julkilukenut yhtäkään 

muuta kirjaa etkä sellaista kirjoittanut oikealla 

kädelläsi. Vasta silloinhan nämä väärän väittäjät 

olisivat oikeutetut epäilemään.»   (29:48) 

2. Arabit haastettiin tuomaan esille jotain samanlaista kuin

Koraani, mutta he eivät kyenneet siihen! Koraanin kauneus, 

rakenne ja syvällinen merkitys hämmästyttivät arabeja. 

Koraani on Muhammadin (saws) ikuisesti kestävä ihme.

Allahin sanansaattaja (saws) sanoi:

“Profeettojen ihmeet (ennen Muhammadia (saws)) oli

rajoitettu heidän ajalleen. Ihme, joka minulle on 

annettu, on Koraani, joka on ikuinen. Sen tähden 

toivon, että minulla on eniten seuraajia.”   (Bukhari 4598) 

Vaikka hänen kansansa oli kaunopuheisena ja he olivat 

tunnettuja runoudestaan, Allah haastoi heidät tuottamaan 

jotakin samankaltaista kuin Koraani, mutta he eivät kyenneet. 

Sitten Allah haastoi heidät tekemään jotain samanlaista yhden 

luvun verran, mutta he eivät kyenneet. 

Allah sanoo: 
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Jos epäilette sitä, mitä Me ilmoitamme 

palvelijallemme (Muhammedille), niin 

aikaansaakaa tämän kaltainen kirjoitus ja kutsukaa 

Jumalan vertaisia todistajia, jos tahdotte pysyä 

totuudessa.   (2:23) 

Allah haastaa ihmiskunnan kokonaisuudessaan tuottamaan 

jotain Koraania muistuttavaa. Allah sanoo: 

Sano: »Totisesti, vaikka kaikki ihmiset ja dzinnit 

yhdessä yrittäisivät saada aikaan tämänkaltaisen 

Koraanin, niin he eivät kykenisi siihen, vaikkapa 

auttaisivatkin toisiaan.»   (17:88) 

3. Profeetta (saws) jatkoi saarnaamista ja ihmisten 
kutsumista islamiin, vaikka hän kohtasi monia vaikeuksia ja asettui 

kansansa kanssa vastakkain, joka suunnitteli hänen surmaamistaan.

Silti profeetta (saws) jatkoi saarnaamista ja oli kärsivällinen. 

Jos hän olisi ollut petkuttaja, hän olisi lopettanut 

saarnaamisen ja pelännyt henkensä puolesta.  

W. Montgomery Watt sanoi: ‚Hänen valmiutensa kokea 

vainoa uskonsa tähden, niiden miesten korkea moraali, jotka 

uskoivat häntä ja pitivät häntä johtajana ja hänen 

viimeisimmän saavutuksensa suuruus; nämä kaikki 

osoittavat hänen perustavanlaatuisen rehellisyytensä. Oletus, 

että Muhammad on petkuttaja, nostaa enemmän ongelmia 

kuin ratkaisee niitä. Edelleen ei kukaan historian 

suurmiehistä ole niin vähäisesti arvostettu lännessä kuin 

Muhammad... Näin ei meidän vain tarvitse uskoa 

Muhammadin elintärkeään rehellisyyteen ja tarkoituksen 

lahjomattomuuteen, jos voimme ymmärtää häntä lainkaan. 

Jos voimme korjata virheet, jotka olemme perineet 

menneisyydestä, meidän ei tule unohtaa, että ratkaiseva 
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todiste on paljon tiukempi vaatimus kuin uskottavuuden 

näytteleminen ja tällaisessa aiheessa sellainen voidaan 

saavuttaa vain vaikeuksien kautta.‛  

4. Jokainen rakastaa koruja ja tämän elämän kauneutta ja on

taipuvainen näihin asioihin. Allah, Ylistetty, sanoo: 

Ihmiset etsivät nautintoa naisista, lapsista, kootuista 

kulta ja hopea-aarteista, parhaina pidetyistä hevosista, 

karjasta ja pelloista; nämä ovat vain maallisen elämän 

nautintoja, mutta Jumalan luona tulee olemaan ihanin 

asunto.   (3:14) 

Ihminen on luonteeltaan innokas hankkimaan koruja ja 

tämän maailman kaunistuksia. Ihmiset eroavat tavoissaan 

hankkia näitä asioita. Jotkut käyttävät laillisia keinoja 

saavuttaakseen niitä, kun taas toiset käyttävät laittomia 

keinoja saadakseen niitä.  

Jos tämä tiedettäisiin (sinun pitäisi tietää tämä), että 

Quraishit yrittivät taivutella Profeettaa (saws) lopettamaan

ihmisten kutsumisen islamiin. He sanoivat hänelle, että he 

tekisivät hänestä Quraishin päällikön, ja naittaisivat hänelle 

kauneimmat naiset ja tekisivät hänestä kaikkein vauraimman 

heidän joukossaan. Hän vastasi näihin houkutteleviin 

tarjouksiin sanoen:  

“Allahin kautta, jos he asettaisivat auringon oikeaan 

käteeni ja kuun vasempaan käteeni, jotta jättäisin tämän 

asian, niin en jättäisi sitä ennen kuin Allah tekisi siitä 

ilmeisen tai minut tapettaisiin kutsuessani ihmisiä 

siihen.”   (Ibn Hisham) 

Jos profeetta (saws) olisi ollut petkuttaja, hän olisi

hyväksynyt tämän tarjouksen ilman mitään epäröintiä. 
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Thomas Carlyle, sanoi: ‚He kutsuvat häntä profeetaksi, 

sanot sinä? Miksi? hän seisoi siellä täällä kasvokkain heidän 

kanssaan. Ei ollut kätkettynä lippaaseen mitään mysteeriä. 

Näkyvästi hän ompeli omaa viittaansa, paikaten omat 

kenkänsä. Hän taisteli, neuvoi määräyksissä heidän 

keskellään. Heidän on täytynyt huomata, millainen mies hän 

oli, voitte kutsua häntä, miksi haluatte. Ei kukaan hallitsija 

kruunuineen ollut yhtä toteltu kuin tämä mies itse korjatussa 

viitassa. Näiden 23 raskaan vuoden aikana, itse koetuksen [23 

vuotta], havaitsen aidon sankarin.‛9   

5. On tunnettu tosiasia, että kuningaskunnan asiat ja

vauraus on alistettu kuninkaan tahtoon ja hänen 

huolenpitoonsa. Kuten Muhammad (saws), hän tiesi, että

tämä elämä oli välivaihe. Ibrahim b. Alqamah, johon Allah 

on tyytyväinen, sanoi, että Abdullah sanoi: ‚Profeetta (saws)
makasi olkimatolla, joka oli jättänyt painaumat hänen 

kylkeensä, joten sanoin: ‚Oi Allahin sanasaattaja! Minä 

lunastan sinut vapaaksi äidilläni ja isälläni! Salli meidän 

laittaa vuode tälle matolle, jolla makaat, jotta kylkiisi ei tulisi 

painautumia.‛ Profeetta (saws) sanoi:

“Minun esimerkkini tässä elämässä on kuin ratsastaja, 

joka lepäsi puun varjossa ja sitten jatkoi matkaansa.” 
(Ibn Majah #4109) 

An-Numan b. Bashir, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

‚Näin sinun profeettasi (saws) (jonakin aikana), kun hän

ei kyennyt edes löytämään heikkolaatuisia taateleita 

täyttääkseen mahansa.”   (Muslim #2977) 

9 'Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History' 



Muhammad,Allahin lähettiläs 

__________________________________________________

79

Abu Hurairah, johon Allah on tyytyväinen, sanoi: 

“Allahin sanansaattaja (saws) ei koskaan täyttänyt

mahaansa kolmena perättäisenä päivänä ennen hänen 

kuolemaansa.”   (Bukhari #5059) 

Vaikka Arabian niemimaa oli hänen valtansa alla ja hän oli 

hyvyyden lähde sen kansalle, profeetta (saws) ei kaikkina 
aikoina löytänyt riittävästi ruokaa itselleen. Hänen, Aishah, 

johon Allah on tyytyväinen, sanoi, että profeetta (Saws) osti 

vähän ruokaa juutalaiselta (ja suostui maksamaan hänelle 

myöhemmin) ja hän antoi hänelle [juutalaiselle] hänen 

haarniskansa lainan vakuudeksi.‛   (Bukhari #2088) 

Tämä ei tarkoita, että hän ei kyennyt saamaan, mitä hän 

halusi. Rahaa ja omaisuutta oli hänen moskeijansa edessä 

asetettuna ja hän ei liikkunut paikaltaan, ennen kuin hän oli 

jakanut sen köyhille ja puutteenalaisille. Hänen 

seuralaistensa joukossa oli niitä, jotka olivat varakkaita ja 

vaikutusvaltaisia. He kiiruhtivat palvelemaan häntä ja 

luopumaan arvokkaimmista tavaroistaan hänen vuokseen. 

Syy siihen, että profeetta (Saws) luopui tämän maailman 

rikkauksista, oli se, että hän tunsi tämän maailman 

todellisuuden. Hän sanoi: ‚Tämän maailman 

samankaltaisuus kuoleman jälkeisen kanssa on kuin 

ihminen, joka upottaa sormensa valtamereen. Anna hänen 

katsoa, mitä palautuu takaisin.‛   (Muslim #2858) 

Pastori Bosworth Smith sanoi: ‚Jos koskaan kukaan 

ihminen hallitsi jumalallisella oikeudella, niin se oli 

Muhammad, koska hänellä oli kaikki valta ilman heidän 

tukeaan. Hän ei välittänyt vallan merkeistä. Hänen 
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yksityiselämänsä yksinkertaisuus oli yhtäpitävä hänen 

julkisen elämänsä kanssa.‛10 

6. Määrätyt tapahtumat sattuivat Allahin profeetalle  , joita

täytyy selventää ja hän ei voinut tehdä mitään niiden 

vuoksi, koska hän ei saanut ilmestystä niitä koskien. Tämän 

ajan aikana (ts. tapahtuman ja ilmestyksen välillä) hän oli 

uupunut. Yksi näistä tapahtumista oli Ifkin11 tapahtuma, 

missä profeetan vaimoa Aishaa, johon Allah on tyytyväinen, 

syytettiin petollisuudesta. Profeetta (Saws) ei saanut 

ilmestystä asiaa koskien ennen kuin oli kulunut kuukausi. 

Tänä aikana hänen vihollisensa puhuivat hänestä pahaa, 

kunnes ilmestys annettiin ja Aishan viattomuus kuulutettiin. 

Jos profeetta  olisi ollut petkuttaja, hän olisi ratkaissut asian 

minuutissa, kun se tuli julki. Allah sanoo:  

Ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan.   (53:3) 

7. Profeetta (Saws)  ei pyytänyt ihmisiä mielistelemään häntä.

Päinvastoin, profeetta (Saws)  ei ollut tyytyväinen, jos joku 

imarteli häntä millään tavoin. Anas, johon Allah on 

tyytyväinen, sanoi: “Ei ollut ketään muuta, joka olisi ollut 

rakkaampi seuralaisille kuin Allahin sanansaattaja.” Hän 

sanoi: “Jos he näkivät hänet, he eivät nousseet seisomaan 

hänen vuokseen, sillä he tiesivät, että hän inhosi 

sitä.”   (Tirmidthi #2754)  

Washington Irving, sanoi: ‚Hänen sotilaalliset 

voittokulkueensa eivät herättäneet ylpeyttä, eikä turhaa 

loistoa, kuten he olisivat tehneet, jos heidän vaikuttimensa 

olisivat olleet itsekkäitt. Hänen suurimman vallan aikana 

10 Muhammad and Muhammadanism 
11  Ts. tapahtuma, jossa tekopyhät valheellisesti syyttivät Aishaa, 

johon Allah on tyytyväinen, siveettömyydestä. 
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hän säilytti saman yksinkertaisen käytöksen ja ulko-

olemuksen kuin hänen vastoinkäymisten aikaan. Hän oli 

niin kaukana kuninkaallisesta valtiosta: hän oli tyytymätön, 

jos huoneeseen astuessaan hänelle esitettiin mitään 

epätavallisia kunnianosoituksia.‛  

8. Joitakin Koraanin jakeita ilmaistiin, joissa Profeettaa 

moitittiin ja nuhdeltiin joidenkin tapahtumien johdosta, 

kuten:  

a. Allahin, Ylistetyn, sanoja:

Profeetta, miksi haluat, ollaksesi vaimoillesi mieliksi,

kieltäytyä sellaisesta, minkä Jumala on tehnyt sinulle

luvalliseksi? Onhan Jumala anteeksiantava, laupias.
(66:1)

Profeetta (Saws)  pidättäytyi hunajan syömisestä muutaman 

vaimojensa käytöksen takia. Sitten Allah nuhteli häntä, koska hän 

kielsi itseltään sellaista, mitä Allah piti laillisena.  

b. Allah, Ylistetty, sanoo:

Jumala antakoon sinulle anteeksi! Miksi annoit heille

luvan jäädä jo ennen kuin sinulle selvisi, ketkä

puhuivat totta, ja opit tuntemaan valehtelijat?

(9:43)

Allah nuhteli profeettaa (Saws) , koska hän hyväksyi 

nopeasti tekopyhien tekosyyt, jotka jättäytyivät taakse 

Tabukin taistelussa. Hän antoi heille anteeksi ja hyväksyi 

tekosyyt ilman, että hän varmensi ne.  

c. Allah, Ylistetty, sanoo:

Ei profeetalta voi vaatia, että hänellä olisi vankeja,

ennen kuin verenvuodatus on tapahtunut maan päällä.



Muhammad,Allahin lähettiläs 

__________________________________________________

82

Te halajatte tämän maailman hyvyyttä, mutta Jumala 

tahtoo teille tulevaa elämää, ja Jumala on mahtava, 

viisas.    

(8:67)

d. Allah, Ylistetty, snoo:

Sinua, Muhammed, ei koske vähääkään, armahtaako 

Hän heitä vai rankaisee, sillä he ovat väärintekijöitä.  

(3:127)

e. Allah, Ylistetty, sanoo:

 Hän (profeetta) rypisti otsaansa ja kääntyi pois, koska

sokea mies tuli hänen luokseen. Mutta mistä sinä

tiedät, eikö hän olisi halunnut tehdä parannusta. tai

ottaa opetuksesta vaarin, niin että se olisi koitunut

hänen hyväkseen.   (80:1-4)

Abdullah b. Umm Maktum, joka oli sokea, tuli profeetan (Saws)  
luokse, kun hän oli saarnaamassa yhdelle tai muutamalle Quraish 

heimon johtajalle ja profeetta  rypisti otsaansa ja kääntyi pois 

hänestä. Allah nuhteli häntä sen takia.  

Siksi, jos profeetta (Saws)  olisi petkuttaja, niin näitä 

jakeita ei löytyisi Koraanista.  

Muhammad Marmaduke Pickthall sanoi: ‚Yhtenä päivänä, 

kun profeetta keskusteli yhden Quraish heimon suurmiehen 

kanssa tarkoituksenaan vakuuttaa hänet islamin totuudesta, 

sokea mies saapui ja kysyi häneltä kysymyksen koskien 

uskoa. Profeetta oli närkästynyt keskeytyksestä, rypisti 

otsaansa ja kääntyi pois sokean miehen luota. Tässä suurassa 
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hänelle kerrotaan, että miehen merkitystä ei voi tuomita 

ulkonäön tai maallisen aseman perusteella.‛12  

9. Yksi hänen varmoista profeetallisuuden merkeistä löytyy

Koraanissa Lahabin luvusta (luku 111). Siinä Allah, Ylistetty, 

tuomitsi Abu Lahabin (profeetan setä) Helvetin tuskaan. 

Tämä luku ilmestyi hänen dawan alkuvaiheissa (islamiin 

kutsumisessa). Olisiko profeetta (Saws)  petkuttajana 

julkaissut tällaisen määräyksen, koska hänen setänsä olisi 

voinut hyväksyä islamin myöhemmin!  

Tri Gary Miller sanoo: ‚Esimerkiksi profeetalla (Saws)  oli 

Abu Lahab niminen setä. Tämä mies vihasi islamia siinä 

määrin, että hänellä oli tapana seurata profeettaa ympäriinsä 

tarkoituksenaan saattaa hänet häpeään. Jos Abu Lahab näki 

profeetan (Saws)  puhumassa muukalaiselle, hän odotti, 

kunnes he erosivat ja sen jälkeen hän meni muukalaisen 

luokse ja kysyi häneltä: ‚Mitä hän kertoi sinulle? Sanoiko 

hän musta? No, se on valkoinen. Sanoiko hän aamu?' No, se 

on yö.‛ Hän sanoi uskollisesti vastakohdan, mille tahansa, 

mitä hän kuuli Muhammadin  sanovan. Kuitenkin10 vuotta 

ennen kuin Abu Lahab kuoli, pieni luku Koraanissa ilmestyi 

hänestä. Se selvästi ilmoitti, että hän menee tuleen (ts. 

Helvettiin). Toisin sanoen se varmensi, että hänestä ei 

koskaan tule muslimia ja siksi hän oli tuomittu ikuisiksi 

ajoiksi. Kymmenen vuoden aikana kaikki, mitä Abu Lahabin 

olisi täytynyt sanoa, oli: ‚Kuulin, että Muhammadille on 

ilmoitettu, etten koskaan muutu, ja ettei minusta koskaan 

tule muslimia, ja että joudun Helvetin tuleen. No, minä 

haluan tulla nyt muslimiksi. Mitä pidät siitä? Mitä ajattelet 

nyt jumalallisesta ilmestyksestäsi?‛ Mutta hän ei koskaan 

tehnyt niin. Ja silti, 

12 The Glorious Qur’an s. 685 
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se oli juuri sellaista käytöstä, jota olisi voinut häneltä 

odottaa, koska hän aina halusi löytää ristiriitoja islamissa. 

Muhammad(Saws) sanoi: ‚Sinä vihaat minua ja sinä haluat 

tehdä lopun minusta? Tässä, sano nämä sanat ja minä 

lopetan. Sano ne!‛ Mutta Abu Lahab ei koskaan sanonut 

niitä. Kymmeneen vuoteen! Ja kaiken sen ajan jälkeen hän ei 

koskaan hyväksynyt islamia tai edes tullut suopeaksi 

islamia kohtaan. Kuinka olisi Muhammad mahdollisesti 

voinut tietää varmasti, että Abu Lahab täyttää Koraanin 

ilmestyksen, jos hän ei olisi ollut todellinen Allahin 

sanansaattaja? Kuinka hän mahdollisesti olisi voinut olla 

niin luottavainen, että hän olisi antanut kymmenen vuotta 

aikaa häpäistä hänen väitteensä omasta 

profeetallisuudestaan? Ainoa vastaus on, että hän oli 

Allahin sanansaattaja. Olisi ollut liian suuri riski ottaa 

sellainen haaste. Näin ollen pitää olla täysin varma siitä, että 

hänellä oli jumalallinen ilmestys.‛13      

10. Profeettaa  kutsuttiin: ‚Ahmediksi‛ Koraanin jakeessa

‚Muhammadin‛ sijasta. Allah, Ylistetty, sanoo: 

Ja kun Jeesus, Marian poika, sanoi: »Israelin lapset, 

totisesti olen sananjulistaja, jonka Jumala on lähettänyt 

teille vahvistamaan Toorasta sen, mikä annettiin ennen 

minua, ja ilmoittamaan ilosanoman sananjulistajasta, 

joka on tuleva minun jälkeeni ja jonka nimi on oleva 

Ahmad.» Mutta kun Ahmad tuli heidän luokseen 

selvin todistein, he sanoivat: »Tämä on ilmeistä 

noituutta.»    (61:6) 

Jos hän olisi petkuttaja, nimeä ‚Ahmad‛ ei olisi mainittu 

Koraanissa.  

13 The Amazing Qur’an 
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11. Islamin din on vielä olemassa nykypäivänä ja se leviää

ympäri maailmaa. Tuhannet ihmiset hyväksyvät islamin ja 

pitävät sitä muita uskontoja parempana. Tämä tapahtuu siitä 

huolimatta, että islamiin kutsujat eivät ole taloudellisesti 

tuettuja niin kuin voisi odottaa ja siitä huolimatta, että 

islamin viholliset yrittävät pysäyttää islamin laajenemisen. 

Allah, Ylistetty, sanoo:  

Totisesti, Me itse lähetämme maan päälle 

kehoituksen, ja Me myös seisomme sen tukena.   (15:9) 

Thomas Carlyle sanoi: ‚Vääräkö mies perusti uskonnon? 

Miksi, väärä mies ei pysty rakentamaan edes tiilitaloa! Jos 

hän ei tiedä, ja seuraa ainoastaan kuolevaisten esimerkkiä, 

poltettua savea ja mitä muuta on, käytetään. Silloin hän ei 

tee taloa, vaan roskakasan. Se ei pysy paikallaan 12 

vuosisataa majoittaen 180 miljoonaa, vaan se kaatuu 

hetkessä. Ihmisen täytyy mukauttaa itsensä luonnon lakien 

mukaan, olla todella yhteydessä luonnon ja totuuden kanssa 

tai luonto vastaa hänelle. Ei, ei ollenkaan! Näennäisyys on 

näennäisyyttä – ah, minua - Eräs Cagliostro [Alessandro 

Cagliostro (1743-1795), seikkailija], monet Cagliostrot, 

huomiota herättävät maailmanjohtajat, onnistuvat 

puoskaroinneissaan hetken verran. Se on kuin väärennetty 

seteli. He saavat sen jakeluun arvottomista käsistään ja 

muiden, ei heidän, täytyy oivaltaa se. Luonto leimahtaa 

liekkeihin, kuten Ranskan vallankumouksessa ja vastaavat 

julistaen kauhealla totuudenmukaisuudella, että väärennetyt 

setelit ovat väärennettyjä. Mutta hänenlaisesta suurmiehestä 

rohkenen vakuuttaa, että olisi uskomatonta, jos hän olisi 

jotain muuta kuin totuudellinen. Minusta näyttää siltä, että 
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perustiedot hänestä ja kaikki muutkin (tiedot) voivat olla 

hänestä valetta.‛14 

Profeetta (Saws)  säilytti Koraania sen jälkeen, kun Allah oli 

säilyttänyt sen kirjoissa ja ihmisten rinnoissa sukupolvesta toiseen. 

Todellakin sen opettelu ulkoa ja resitointi, sen opetteleminen ja 

opettaminen ovat niiden asioiden joukossa, mitä muslimit 

innokkaita tekemään, koska profeetta  sanoi:  

”Parhaita teistä ovat ne, jotka oppivat Koraania 

opettavat sitä.”   (Bukhari #4639)  

Monet ovat yrittäneet lisätä ja jättää pois jakeita 

Koraanista, mutta he eivät ole koskaan onnistuneet 

aikeissaan, koska nuo virheet on huomattu miltei 

välittömästi.  

Mitä tulee Allahin sanansaattajan (Saws)  sunnaan, joka on 

toinen sharian lähde, sitä ovat säilyttäneet luotettavat 

hurskaat miehet. He käyttivät heidän elämänsä siihen, että 

he keräsivät näitä kertomuksia ja tutkistelemalla niitä 

jakamalla heikkoihin ja autenttisiin. He jopa selvittivät, 

mitkä kertojaketjut olivat väärennettyjä. Kuka tahansa, joka 

tarkastelee hadith-tieteen kirjoitettuja kirjoja, huomaa tämän 

ja, että kertojaketjut ovat todellakin autenttisia.  

Michael Hart sanoo: ‚Muhammad perusti ja julisti yhtä 

maailman mahtavimmista uskonnoista15, ja hänestä tuli 

äärettömän tehokas poliittinen johtaja. Tänään, kolmetoista 

vuosisataa hänen kuolemansa jälkeen, hänen vaikutuksensa 

on edelleen voimakas ja kaikkialle tunkeutuva.‛ 

14 'Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History' 
15   Uskomme, että islam on annettu jumalallisena ilmestyksenä 

Allahilta ja, että Muhammad  ei siten perustanut sitä.  
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12. Hänen periaatteittensa totuudenmukaisuus ja se, että ne

sopivat jokaiseen aikaan ja paikkaan. Islamin soveltamisen 

tulokset ovat selviä ja hyvin tunnettuja, jotka puolestaan 

todistavat, että se on todellakin ilmestys Allahilta. Sitä paitsi, 

miksei ole mahdollista, että profeetta Muhammad  oli 

profeetta, koska ennen häntä oli monia profeettoja ja 

sanansaattajia. Jos vastaus tähän kysymykseen on, ettei ole 

mitään, mikä estäisi tämän, sitten kysytään: ‛Miksi kiellät 

hänen profeettana ja hyväksyt ennen häntä tulleet 

profeetat?‛ 

13. Ihminen ei voi luoda lakia, joka on samankaltainen

islamin lain kanssa, joka käsittelee jokaista elämän aluetta, 

kuten liiketoimia, avioliittoa, sosiaalisia asioita, politiikkaa, 

palvontaa jne. Kuinka oppimaton mies voi luoda jotain 

tällaista? Eikö se ole selkeä todiste ja merkki hänen 

profeetallisuudestaan?  

14. Profeetta  ei alkanut kutsumaan ihmisiä islamiin ennen

kuin hän täytti 40 vuotta. Hänen nuoruutensa oli ohi ja ikä, 

jossa hänen olisi kuulunut levätä ja viettää aikaansa 

vapaasti, oli ikä, jolloin hänen tehtävänsä profeettana alkoi ja 

vastuunsa islamin levittämisestä alkoi.  

Thomas Carlyle, sanoi: ‚Se tosiasia menee todellakin 

petkuttaja-teoriaa vastaan, että hän eli ensin kokonaan 

moitteetonta, hiljaista ja tavallista elämää niin kauan, että 

elämän kiivaat vuodet olivat ohitse. Hän oli 40 ennen kuin 

hän alkoi puhua mistään tehtävästä, joka saatu Taivaasta. 

Kaikki hänen säännöttömyytensä, todelliset ja oletetut, on 

päivätty sen jälkeen, kun hän oli saavuttanut 

viidenkymmenen ikävuoden, ja kun hyvä Khadijah kuoli. 

Ainoa hänen ’kunnianhimonsa’ oli ollut tähän saakka elää 
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rehellistä elämää. Hänen ’maineensa’ oli puhtaasti 

naapureiden hyvä käsitys hänestä siihen saakka. Vasta kun 

hän oli vanhenemassa ja hänen elämän tulensa hiipumassa 

ja hänkö aloitti ’kunnianhimoisen uransa’, jotta hänelle olisi 

annettu olla päällikkö tässä maailmassa? Ja pettäen 

kokonaan hänen menneen luonteensa ja olemassa olonsa, 

hän olisi keksinyt ja tehnyt itsestään tyhjän huijarin 

saavuttaakseen sellaista, josta hän ei enää nauttinut [ikänsä 

puolesta]. Minun puolestani, minä en usko mihinkään noista 

väitteistä.‛16 

16 'Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History' 
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محمد رسول هللا
Mitä uskontunnustus “Ei ole muuta todellista 

jumalaa, joka on palvomisen arvoinen kuin Allah 

ja Muhammad on Allahin sanansaattaja” 

tuo mukanaan:  

1. Uskoa profeetan  viestiin ja, siihen että se lähettiin koko

ihmiskunnalle. Näin ollen islamin viesti ei ole rajoitettu 

johonkin kansaan tai aikaan. Allah, Ylistetty, sanoo:   

Siunattu olkoon Hän, joka ylhäältä on lähettänyt 

ymmärryksen palvelijallensa, jotta hän voisi varoittaa 

kansoja.   (25:1) 

2. Uskoa, että profeetta (Saws)  on erehtymätön asioissa, jotka

liittyvät diniin. Allah, Ylistetty, sanoo: 

ei hän myöskään puhu omasta tahdostaan. Tämä 

on totisesti Jumalan ilmoitus, joka on hänelle 

ilmaistu.   (53:3-4) 

Mitä tulee maallisiin asioihin, profeetta(Saws)  oli vain

ihminen ja teki Ijtihadin (ts. ponnistella saavuttaakseen 

ratkaisun) niissä asioissa.  

Profeetta  sanoi: 

"Te esitätte tapauksenne minulle. Jotkut teistä voivat 

olla kaunopuheisempia ja vakuuttavampia esittäessään 

argumenttinsa kuin toiset. Niin, jos annan toisen 

oikeudet toiselle (väärin perustein), koska jälkimmäisen 

taitoa vaativan esityksen takia, annan hänelle silloin 
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palan Tulesta ja hänen ei pitäisi ottaa sitä."   (Yleisesti 

hyväksytty)17 

Hän myös sanoi, toisessa kertomuksessa: 

"Olen vain ihminen. Kiistakumppanit tulevat luokseni 

ratkaisemaan ongelmansa. Voi olla, että joku teistä voi 

esittää tapauksen kaunopuheisemmin kuin toinen ja voi 

olla, että sen tähden pidän häntä oikeamielisenä 

ihmisenä ja annan tuomion hänen hyväkseen. Jos annan 

muslimin oikeudet toiselle vahingossa, niin silloin se 

on vain pala Helvetin tulta ja hänellä on mahdollisuus 

ottaa tai jättää se ennen Ylösnousemuksen päivää."   
(Yleisesti hyväksytty)  

3. Uskoa, että profeetta  lähetettiin armona ihmiskunnalle.

Allah, Ylistetty, sanoo: 

Olemme lähettänyt sinut, oi Muhammed, vain 

armona maailman kansoille.   (21:107) 

Allah on varmuudella kertonut totuuden Ja kuka on 

todempi lausunnoissaan kuin Allah, että profeetta  oli 

armona ihmiskunnalle. Hän lähetti ihmisen palvovista 

luoduista ja johdatti heidät palvomaan kaikkien luotujen 

Luojaa. Hän lähetti ihmisen uskontojen tyranniasta ja 

epäoikeudenmukaisuudesta islamin oikeuteen ja 

oikeudenmukaisuuteen. Hän lähetti ihmisen elämästä 

materialistista elämään, jossa hän työskentelee 

Kuolemanjälkeistä varten. 

17  ts. molemmat imaamit Bukhari ja Muslim ovat kirjoittaneet 

hadithin teoksiinsa saman seuralaisen kertomuksen.  
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4. Uskoa vahvasti, että Allahin lähettiläs (Saws) on kaikkein

kunnianarvoisin profeetta ja lähettiläs, kuten myös viimeinen 

profeetta ja lähettiläs. Mitään profeettaa tai sanansaattajaa ei 

tule hänen jälkeensä. Allah, Ylistetty, sanoo:  

Muhammed ei ole kenenkään miehenne, vaan 

Hän on Jumalan sananjulistaja ja profeetoista 

viimeinen, heidän sinettinsä. Jumala on 

kaikkitietävä.    (33:40)  

Profeetta (As) sanoi: 

"Minua on suosittu yli kaikkien muiden profeettojen 

kuudella asialla: minulle on annettu Jawami al-Kalim,18 

pelko on asetettu vihollisteni sydämiin, sotasaaliit on 

tehty laillisiksi minulle, koko maapallo on 

rukouspaikka ja puhdistautumisen merkiksi, minut 

lähetettiin koko ihmiskunnalle ja minä olen viimeinen 

profeetta."    

(Muslim & Tirmidthi)

5. Uskoa vahvasti, että profeetta  ilmaisi meille islamin dinin,

mikä on täydellinen kaikissa merkityksissä. Kukaan ei voi 

lisätä mitään diniin tai ottaa mitään siitä pois.   

Allah, Ylistetty, sanoo: 

Tänä päivänä Minä olen saattanut täydelliseksi 

teidän uskontonne ja sallinut mielisuosioni 

ylenpalttisesti tulla teidän osaksenne, olen 

armossani antanut Islamin teidän uskonnoksenne.   
(5:3) 

18   Jawami al-Kalim (vähäpuheisuus) on yksi profeetan  ihmeistä. 

Profeetta  sanoi muutaman sanan ja niillä oli suuri merkitys.  
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Islam on täydellinen elämäntapa. Se sisältää elämän 

sosiaaliset, poliittiset, taloudelliset ja eettiset aspektit. Se 

johdattaa elämään menestyksekkääseen elämää tässä ja 

kuoleman jälkeisessä elämässä.   

Thomas Carlyle sanoi: ‚Muslimit pitävät Koraaniaan 

kunniassa tavalla, jota vain harvat kristityt antavat 

Raamatulle. Sitä pidetään kaikkien lakien standardina ja 

kaikissa tapauksissa: asia, jota jää spekuloinnin ja elämän 

yläpuolelle: viesti, joka on lähetetty suoraan Taivaasta, jonka 

mukaan maan täytyy mukautua, asia, jota pitää lukea. Heidän 

tuomarinsa päättävät sen mukaan. Kaikki muslimit ovat 

sidottuja sen opiskeluun ja etsimään siitä valoa heidän 

elämälleen. Heillä on moskeijoita, missä se on luettu 

kokonaan läpi päivittäin. Kolmekymmentä hengenmiestä käy 

sen läpi järjestyksessä yhden päivän aikana. Siellä tuhannen 

kahdensadan vuoden ajan, tämän Kirjan ääni kaikkina 

hetkinä on soinut niin monien ihmisten korvissa ja sydämissä. 

Kuulemme muslimitohtoreista, jotka ovat lukeneet sen 

seitsemänkymmentä tuhatta kertaa!‛19  

6. Uskoa vahvasti, että Allahin sanansaattaja (Saws)  välitti viestin

ja antoi vilpittömän neuvon ummalle (kansa). Ei ole muuta 

hyvää kuin se, että hän ohjasi ummaansa siihen, ja ei ole 

mitään synnillistä tekoa, mistä hän ei olisi varoittanut 

ihmisiä. Profeetta  sanoi jäähyväispyhiinvaelluksellaan:  

”"Enkö välittänyt Allahin viestin teille?” He sanoivat: 

“Kyllä (sinä olet).” Hän sanoi: “Oi Allah! Ole 

todistaja!””   

(Yleisesti hyväksytty)

19 'Heroes, Hero-Worship and the Heroic in History' 
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7. Uskoa, että Muhammadin (Saws)  shariah (oikeusopillinen laki)

on ainoa hyväksyttävä shariah. Ihmiskunta tuomitaan tämän 

sharian valossa. Allah sanoo:  

Mutta jos joku pitää uskontonaan [din] jotakin muuta 

kuin islamia, niin Jumala ei sitä koskaan hyväksy, ja 

kuoleman jälkeen hän on joutuva kadotettujen 

joukkoon.   (3:85)  

8. Totella profeettaa . Allah, Ylistetty, sanoo:

Ne jotka tottelevat Jumalaa ja Hänen lähettilästänsä, 

pääsevät niiden pariin, joille Jumala on osoittanut 

mielisuosionsa, nimittäin profeettojen, pyhimysten, 

marttyyrien ja vanhurskaiden luo; kuinka ihanaa on olla 

heidän seurassaan!   (4:69)  

Totellaan profeettaa  tottelemalla häntä ja pidättäytymällä 

siitä, mitä hän kielsi.  

Allah, Ylistetty, sanoo: 

Mitä tahansa sananjulistaja teille antaa, se ottakaa 

vastaan, ja mitä tahansa hän teiltä kieltää, siitä 

pidättykää.   (59:7)  

Allah, Ylistetty, selvensi hänen rangaistuksen, joka ei 

pysyttele poissa siitä, mitä profeetta  kielsi. Hän sanoi:  

Mutta sen, joka on tottelematon Jumalalle ja Hänen 

lähettiläälleen ja rikkoo Hänen asetuksiaan, Hän on 

johdattava Tuleen, jossa hän iankaikkisesti on pysyvä; 

häntä odottaa häpeällinen rangaistus.   (4:14)  
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9. Olla tyytyväinen Allahin sanansaattajan (Saws) tuomioon ja olla

vastustamatta, mitä profeetta (Saws)  on laillistanut. Allah, 

Ylistetty, sanoo:  

Ei, vannon Jumalasi [Rubb] kautta, etteivät he ole 

tosiuskovaisia, ennen kuin ottavat sinut erotuomariksi 

keskinäisissä kiistoissaan tuntematta sisimmässään 

mielikarvautta sinun langettamasi päätöksen johdosta ja 

täydellisesti alistuen.   (4:65)  

Ennen kaikkea ei pidä antaa minkään mennä sharian 

etusijalle. Allah sanoo:  

Pimeyden päivien lakiako he sitten takaisin kaipaavat? 

Kuka muu kuin Jumala on parempi tuomari niille, jotka 

ovat uskossaan varmoja.   (5:50)  

10. Pitää kiinni profeetan  sunnasta. Allah sanoo:

Sano: »Jos te rakastatte Jumalaa, niin seuratkaa minua,

ja Jumala on rakastava teitä ja antava anteeksi teille

syntinne, sillä Jumala on sääliväinen ja laupias».   (3:30)

Pitäisi emuloida profeettaa (Saws)  ja ottaa hänet 

parhaimmaksi esimerkiksi. Allah sanoo:  

Jumalan sananjulistaja on teille todella erinomainen 

esikuva, jokaiselle, joka luottaa Jumalaan, uskoo 

viimeiseen päivään ja alinomaa muistelee Jumalaa.   
(33:21)  

Jotta voidaan emuloida profeettaa  pitää oppia ja opiskella 

profeetan  elämänkertaa.  
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Zain al-Abidin, olkoon Allah armollinen hänelle, sanoi: 

‚Meille opetettiin Allahin sanansaattajan (Saws) taisteluista 

samalla, kun meille opetettiin Koraanin jakeita.‛20   

11. Pitää kiinni profeetan (Saws) korkeasta arvosta ja kunnioittaa

häntä. Profeetta (Saws)  sanoi: 

“Älkää yli-ihannoiko minua, koska olin Allahin orja 

ennen kuin minut määrättiin lähettilääksi.”   (At-Tabrani)  

12. Pyytää Allahia ylistämään profeetan (Saws)  mainintaa. Allah

sanoo: 

Totisesti Jumala ja Hänen enkelinsä siunaavat 

Profeettaa; uskovaiset, rukoilkaa (Jumalan) siunausta 

hänelle ja tervehtikää häntä arvonsa mukaisesti.    (33:56) 

Profeetta, ylistäköön Allah hänen mainintaansa, sanoi: 

“Se on saita, joka minun nimeni kuullessaan, ei pyydä 

Allahia ylistämään mainintaani.”    

(Tirmidthi)

13. Rakastaa profeettaa  kunnioittaa häntä siten kuin häntä

tulisi kunnioittaa, sillä ihmiskunta ohjattiin islamiin hänen 

kauttaan. Häntä tulisi kunnioittaa ja pitää rakkaampana kuin 

itseään, sillä, joka hyväksyy islamin, on menestyvä tässä ja 

kuoleman jälkeisessä elämässä. Allah, Ylistetty, sanoo:  

Sano: »Jos isänne, poikanne, veljenne, vaimonne, 

omaisenne, hankkimanne omaisuus ja kauppa, jonka 

pysähtymistä pelkäätte, sekä asunnot, joihin olette 

20 Ibn Katheer, Al-Bidayah and al-Nihayah [The Beginning and the 

End] Vol. 3, s. 242 
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mieltyneet, ovat teille rakkaampia kuin Jumala ja 

Hänen lähettiläänsä ja taistelu Hänen asiansa puolesta, 

niin odottakaa, kunnes Jumala tulee ja sanoo sanansa. 

Sillä Jumala ei pidä uppiniskaisista.»   (9:24) 

Profeetta (Saws)  selvensi hänen rakastamisen tuloksen 

vastauksessaan miehelle, joka kysyi häneltä: ‚Milloin on 

Ylösnousemuksen päivä?‛ Profeetta (Saws)  sanoi:  

”Mitä olet valmistellut sitä varten?” Mies ei vastannut 

he ja sitten hän sanoi: “Oi Allahin sanansaattaja, minä 

en ole rukoillut paljoa ylimääräisiä rukouksia, tai 

paastonnut tai antanut lahjoituksia, mutta minä 

rakastan Allahia ja Hänen sanansaattajaansa.” Profeetta 

 sanoi: “Sinut kutsutaan koolle Ylösnousemuksen 

päivänä niiden kanssa, joita rakastat!”   (Bukhari & Muslim)  

Profeetta  sanoi: 

“Jos ihminen käsittää kolme asiaa, hän saa maistaa 

Imanin (usko) makeuden ja kauneuden. Ensimmäinen 

on, että Allah ja Hänen sanansaattajansa ovat 

rakkaampia hänelle kuin mikään muu. Toinen asia on 

rakastaa ihmistä vain Allahin vuoksi, ja kolmas asia on 

vihata Kufriin (epäusko) paluuta sen jälkeen, kun Allah 

tuo ihmisen siitä pois, yhtä paljon kuin hän vihaa olla 

heitettynä tuleen.”   (Muslim)  

Profeetan  kunnioittaminen ja rakastaminen vaatii, että 

ihminen rakastaa ja kunnioittaa, mitä hän rakasti, kuten 

hänen kotikuntaansa ja hänen seuralaisiaan, joihin Allah on 

tyytyväinen. Se myös vaatii, että ihminen inhoaa, mitä hän 

inhosi, koska profeetta  rakasti ja vihasi vain Allahin vuoksi.  
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14. Levittää islamia ja kutsua ihmisiä siihen ja virvoittaa

Allahin diniä käyttämällä viisautta ja hyvää menettelytapaa. 

Tämä tehdään opettamalla ymmärtämättömiä ja 

muistuttamalla niitä, jotka ovat tietämättömiä tai ovat 

unohtaneet. Allah, Ylistetty, sanoo:    

Kutsu heitä Herrasi [Rubb] tielle viisaudella ja 

sopivilla kehoituksilla ja kumoa heidän puheensa 

parhain keinoin.   (16:125)  

Profeetta  sanoi: 

“Siirrä minusta, vaikka vain yksi jae Koraanista.”   

(Muslim)

15. Puolusta profeettaa (Saws)  ja hänen sunnaansa kumoamalla

kaikki väärennetyt kertomukset, joita ihmiset ovat 

väärentäneet häntä vastaan ja selventämällä kaikki 

epäilyttävät ja hämäräperäiset asiat, jotka islamin viholliset 

ovat nostaneet esille ja levittämällä islamin puhtaita oppeja 

niille, jotka ovat niistä tietämättömiä. 

16. Pitämällä kiinni profeetan  sunnasta. Hän sanoi:

”Pitäkää kiinni sunnastani ja minun jälkeeni oikein

johdatettujen kalifien sunnasta. Pureutukaa siihen

poskihampaillanne21, ja pysykää kaukana kaikista

uudistuksista. Jokainen uudistus (dinissä) on bidah, ja

jokainen bidah merkitsee harhaanjohtamista.”   (Bukhari

& Muslim)
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محمد رسول هللا
Loppusanat 

Päätämme tämän tutkimuksen Alphonse de LaMartainen 

sanoin 'Historie de al Turquie':ssa:  

‚Ei koskaan ihminen ole asettanut itselleen vapaaehtoisesti 

tai väkisin tätä jalompaa pyrkimystä, koska tämä pyrkimys 

on yli-inhimillinen: kumota taikauskot, jotka oli säädetty 

ihmisen ja hänen Luojansa väliin: palauttaa rationaalinen ja 

pyhä jumalallinen ajatus materiaalin kaaoksen ja 

epäjumalanpalveluksen turmeltuneiden jumalien keskelle. Ei 

koskaan ihminen ole ottanut vastaan työtä, joka on niin 

inhimillisen voiman tuolla puolen heikolla tietämyksellä, 

koska hänellä (Muhammad) oli niin suuren suunnitelman 

mielikuvassa, kuten myös täyttöön panossa, ei mitään muuta 

välinettä kuin hän itse, eikä muuta apua kuin kourallinen 

aavikolla eläviä ihmisiä. Lopulta ei koskaan kukaan ihminen 

ole saavuttanut niin suurta ja kestävää muutosta maailmassa, 

koska alle kahdessa vuosisadassa sen esille tulosta, islam, 

uskon ja asein otti valtaansa koko Arabian ja valloitti Jumalan 

nimeen Persian Khorasanin, Transoxanian, Länsi-Intian, 

Syyrian, Egyptin, Etiopian, koko tunnetun alueen Pohjois-

Afrikassa ja lukemattomia Välimeren saaria, Espanjan ja osan 

Galliaa. "Jos tarkoituksen suuruus, keinojen pienuus ja 

hämmästyttävät tulokset ovat kolme ihmisyyden nerouden 

kriteeriä, kuka uskaltaisi verrata ketään historian suurmiestä 

Muhammadiin? Kuuluisimmat miehet loivat vain armeijoita, 

lakeja ja kuningaskuntia. He perustivat, jos perustivat 

yleensäkään mitään, vain materialistisia voimia, jotka usein 

luhistuivat heidän silmissään. Tämä mies ei vain liikutellut 
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armeijoita, lakeja, kuningaskuntia, ihmisiä, dynastioita, vaan 

miljoonia ihmisiä kolmasosassa asutetusta maailmasta. Eikä 

vain tätä, vaan hän siirsi alttareita, jumalia, uskontoja, 

ajatuksia, uskoja ja sieluja." Kirjan nojalla, sen kirjaimesta tuli 

laki, hän loi henkisen kansallisuuden, joka sekoittaa ihmisiä 

joka kieliryhmästä ja rodusta. Hän jätti jälkeensä 

häviämättömän muslimi kansallisuuden ominaisuuden, 

väärien jumalien vihan ja intohimon Yhtä ja Aineetonta 

Jumalaa kohtaan. Tämä kostava isänmaallisuus Taivaan 

häväisyä vastaan muodosti Mohammadin seuraajien voiman. 

Yhden kolmasosan valloittaminen maailmasta 

opinkappaleella oli hänen ihmeensä. Tai ennemmin se ei ollut 

ihmisen ihme vaan syy sellaiseen. "Ajatus Jumalan 

ykseydestä, joka julisti mahtavat theogoniat uupumukseen, 

oli itsessään sellainen ihme, että sen lausuminen hänen 

huuliltaan tuhosi kaikki epäjumalien ikivanhat temppelit ja 

sytytti tuleen kolmasosan maailmasta. Hänen elämänsä, 

hänen mietiskelynsä, hänen urhoollisuutensa, hänen maansa 

taikauskoja vastaan nauttiminen ja hänen rohkeutensa 

monijumalaisten raivon uhmaamisessa, hänen lujuutensa 

kärsien heitä viidentoista vuoden ajan Mekassa, hänen 

hyväksyntänsä julkisen pilkan kohteena olosta hänen miltei 

tullessa maanmiestensä uhriksi. Kaikki tämä ja lopuksi, hänen 

pakonsa, hänen herkeämätön saarnaamisensa, hänen sotansa, 

hänen uskonsa hänen menestykseensä ja hänen yli-

inhimillinen varmuutensa epäonnessa, hänen 

armahtavaisuutensa voitossa, hänen kunnianhimonsa, joka 

oli täysin omistettu yhdelle asialle, eikä kuningaskunnan 

luomiselle, hänen päättymättömät rukouksensa, hänen 

salaperäiset keskustelut Jumalan kanssa, hänen kuolemansa, 

hänen riemunsa kuoleman jälkeisestä, kaikki nämä todistavat, 
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ei petkuttajaa, vaan lujaa vakaumusta, joka antoi hänelle 

vallan palauttaa uskonkappale. Tämä uskonkappale oli 

kaksinkertainen: Jumalan ykseys ja Jumalan aineettomuus. 

Ensimmäinen kertoo, mikä Jumala on ja jälkimmäinen, mitä 

Jumala ei ole. Yksi kaataa väärät jumalat miekalla ja toinen 

aloittaa ajatuksen sanoilla. "Filosofi, puhuja, apostoli, 

ajatusten valloittaja, rationaalisten uskojen säilyttäjä… 

Kahdenkymmenen maanpäällisen keisarikunnan ja yhden 

henkisen keisarikunnan perustaja, joka on Muhammad. Kun 

otetaan huomioon kaikki mitat, joilla ihmisen suuruutta 

mitataan, voimme hyvin kysyä, onko olemassa suurempaa 

miestä kuin hän?‛ 
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محمد رسول هللا
Sanasto 

1. Aqidah: Usko.

3. Dinar & Dirham: Rahavaluutta.

4. Faridhah: Palvonnan pakollinen teko.

5. Fitnah: Koetus, kiista ja kärsimys.

6. Hadith: Profeetan perimätieto.

7. Hawdh: Allas, jonka Allah, Ylistetty, on myöntänyt meidän

profeetalle  Ylösnousemuksen päivänä. Kuka tahansa juo 

siitä, ei koskaan enää tunne janoa.  

8. Hudud: Kuritus rangaistus islamissa.

9. Hukum: Määräys.

10. Ijtihad: Yleensä se on voimainponnistus. Tässä kirjassa se

viittaa voimainponnistukseen, jotta saavutetaan määräys 

aiheeseen.  

11. Itikaf: Yleensä se viittaa eristäytymiseen. Itikaaf on

palvonta teko, missä henkilö eristäytyy moskeijalle 

palvomaan Allahia.  

12. Iman: Usko.

13. Jannah: Taivaalliset puutarhat, jotka Allah myöntää

hurskaille orjille kuolemanjälkeisessä elämässä. Sanaa 

virheellisesti käännetään paratiisiksi.  

14. Jawami al-Kalim: Vähäpuheisuus on yksi profeetan 

ihmeistä. Profeetta (Saws)  sanoi muutaman sanan ja niillä

olivat hyvin merkityksellisiä.  

15. Kufr: Epäusko.
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16. Nafl: Ylimääräisiä palvonnan tekoja.

17. Shaitan: Saatana.

18. Shariah: Islamilainen oikeustieteellinen laki.

19. Shirk: Kumppaneiden liittäminen Allahiin.

20. Sunnah: Sanalla on useita merkityksiä. Se voi viitata:

a. Profeetan perimätietoon.

b. Määräyksiin; ts.se tarkoittaa silloin, että teko on

hyväksytty Sunnassa.   

21. Taqwah: Hurskaus.

22. Ummah: Kansa.

23. Wali: Hurskas, jumalaapelkäävä, ja oikeamielinen

muslimi, joka muistaa Allahia, suorittaa palvonnan tekoja ja 

pidättäytyy laittomasta.   
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Käännös: 

Aloitan Jumalan, Armeliaan Armahtajan nimeen. 

Tämä on Muhammadilta Allahin orjalta ja sanansaattajalta, joka 

kirjoittaa Herakleosille, Bysantin hallitsijalle.  

Olkoon rauha heidän kanssaan, jotka seuraavat johdatusta. 

Kutsun teitä islamiin. Hyväksykää islam, niin pelastutte ja. Allah 

suo teille kaksinkertaisen palkkion. Mutta, jos hylkäätte tämän 

kutsun, tulette olemaan vastuussa talonpoikienne [ts. kansanne] 

harhaanjohtamisesta.  

Oi te, kirjojen kansa! Tulkaa kuuntelemaan sanaa, joka on yhteistä 

teille ja meille. Tämä sana sitä, että palvomme Allahia, ja ettemme 

aseta mitään muuta hänen rinnalleen, emmekä palvo muita jumalia 

Allahin rinnalla. Jos he kääntyvät pois, niin sanokaa: »Olkaa 

todistajina, että me olemme Jumalalle alamaisia!»‛  

Muhammad, Allahin lähettiläs 

محمد رسول الله



Suomen ja Baltian Maiden Muslimi Järjesto ry

Tulisuontie 1, 00820 Helsinki �nland
www.sbmmj.org tai Helmu.org

 ISBN 978-952-6617-24-4

 978-952-6  617-24-4


	Nimeton



