
Lakien mukaan hallitseminen 

Shaikh Muhammad ibn Ibraahiim 

Totisesti suuremmasta ja selkeästä kufrista (kufr akbar) on antaa kirotuille ihmisten keksimille 

laeille sen (ilmestyksen) asema, jolla uskollinen henki (Jibriil) laskeutui Muhammedin saws 

sydämelle, – että hänen tulee olla varoittaja selkeällä arabian kielellä, tuomiten sillä kansojen välillä 

ja turvautuen siihen kun on erimielisyyksiä – (tämä on täydessä) ristiriidassa ja itsepäisenä 

hylkäämisenä Allahin, Mahtavan ja Ylistetyn, sanoille: 

”Oi te jotka uskotte, totelkaa Allahia ja totelkaa Lähettilästä sekä vallanpitäjiä teidän 

joukostanne. Ja jos olette eri mieltä jostain, niin viekää se Allahille ja Hänen Lähettiläälleen jos 

(todella) uskotte Allahiin ja Viimeiseen päivään. Se on hyvä, ja parempi lopullista 

päätöksentekoa varten.” [An-Nisaa’ 4:59] 

Allaah, Kaikkein täydellisin ja Kaikkein korkein, on kieltänyt niiden uskon (olemassaolon), jotka 

eivät tee Profeetasta saws tuomaria siinä, mistä he ovat eri mieltä. Vahvistaen tätä kieltämistä 

toistamalla sen ja (vielä) vannomalla siitä, Hän sanoo: 

”Ei, kautta Herrasi, he eivät usko ennen kuin laittavat sinut (oi Muhammad) tuomitsemaan 

kaikessa josta he ovat keskenään eri mieltä, eivätkä löydä itsestään (pienintäkään) vastustusta 

päättämääsi vastaan, ja hyväksyvät (ne) täydellä alistuneisuudella (yusallimuu tasliimaa).” [An-

Nisaa’ 4:65] 

Hän, ta’aala, ei tehnyt sitä riittäväksi että he ainoastaan tekevät Profeetasta saws tuomarin, vaan 

lisäksi heidän ei myöskään tule löytää itsestään minkäänlaista vastustusta (hänen päätöksiään 

vastaan) – vaan heidän sydämiensä on avarruttava sen sisäistämiseen, olematta lainkaan levottomia 

tai ahdistuneita. 

Allaah ta’aala ei (myöskään) tehnyt ainoastaan näistä kahdesta asiasta riittäviä – kunnes täysi 

alistuminen hänen saws määräykseensä lisätään siihen, niin että he ovat vapaita kaikista kahleista 

omaan sieluunsa (sen haluihin) ja alistuvat täydellisesti todelliselle tuomiolle. Allaah ta’aala 

painottaa tätä sanomalla (aslama-sanan) verbaalisen substantiivin (tasliim) sen verbin (yusallimuu) 

jälkeen – näyttäen että Hän ei ole tyytyväinen pelkkään alistumiseen, vaan että sen on oltava 

täydellistä ja ehdotonta alistuneisuutta. 

Pohdiskele ensimmäisen jakeen [4:59] sisältöä, kuinka Hän on jättänyt määrittelemättömäksi sen 

asian josta he ovat eri mieltä, mainittuaan yleisesti heidän erimielisyytensä ehdon, joka tulee 

kattamaan kaikenlaiset ja –laajuiset erimielisyydet. 

Sitten pohdiskele, kuinka Hän on tehnyt siitä ehdon uskolle Allahiin ja Viimeiseen päivään. Sitten 

Hän kuvailee sen olevan hyvä, ja mitään mitä Hän on kuvaillut hyväksi, ei ikinä voida lähestyä 

pahalla, vaan se on läpikotaisen hyvä niin nykyhetkelle kuin tulevaisuudellekin. 

Sitten Hän sanoo että se on parempi lopullista päätöksentekoa varten – (eli että) se on parempi 

tämän maailman loppua ja Tuonpuoleista silmällä pitäen, – näyttäen, että muuhun/muihin kuin 

Lähettilääseen turvautuminen erimielisyyden ilmetessä on täydellisen pahaa ja sillä on kaikkein 



pahin lopputulos niin tässä maailmassa kuin Tuonpuoleisessakin, (ja) tämä on vastoin sitä mitä 

tekopyhät sanovat: 

”Emme totisesti halunneet mitään muuta kuin hyväntahtoisuutta ja sovittelua!” [An-Nisaa’ 4:62] 

Sekä ”Totisesti me olemme vain rauhantekijöitä!” [Al-Baqarah 2:11] 

 

Allaah ta’aala vastaa heille (sanomalla) että päinvastoin, he juuri ovat vahingontekijöitä, vaikkeivät 

käsitä sitä. 

(Tämä on myös) Vastoin sitä, mitä ihmisten tekemien lakien tukijat väittävät: Että ihmisillä on niille 

tarvetta (totisesti jopa että he eivät pärjää ilman niitä) – ja tämä on epäluottamusta siihen mitä 

Lähettiläs saws toi, sekä Allahin ja Hänen Lähettiläänsä selityksen kohtelemista aivan kuin se olisi 

puutteellinen – ja he tuomitsevat sen olevan riittämätön ihmisille kun he ovat eri mieltä. Tämä tulee 

tuomaan heille pahan tuloksen niin tässä maailmassa kuin Tuonpuoleisessa. 

Pohdiskele toisessa jakeessa [4:65] yleistämistä sitä koskien, mistä on eripuraa heidän joukossaan – 

ja tämä yleistäminen ja kokonaisvaltaisuus kattaa kaikki (erimielisyyden) tyypit ja muodot, ja 

samoin (se) kattaa  myös (niiden) laajuuden – joten siinä ei ole mitään eroa erimielisyyden tyyppiä 

koskien, eikä myöskään sitä, onko se suuri vai pieni. Ja Allaah on kieltänyt uskon (olemassaolon) 

tekopyhiltä, jotka haluavat vedota tuomion saamiseksi muuhun kuin siihen minkä Allahin Lähettiläs 

saws on tuonut, kuten Allaah sanoo: 

”Etkö ole nähnyt niitä (tekopyhiä) jotka väittävät uskovansa siihen, mitä on lähetetty sinulle ja 

mitä on lähetetty sinua ennen, ja he haluavat mennä tuomiolle taaghuutin luokse vaikka heidät 

on määrätty hylkäämään (yakfuruu) heidät. Mutta Shaitaan haluaa johtaa heidät kauas 

harhaan.” [An-Nisaa’ 4:60] 

”Allaah ta’aala mainitsee sellaisten (ihmisten) tapauksen, jotka väittävät uskovansa aiempiin sekä 

lopulliseen ilmestykseen, ja jotka kuitenkin haluavat turvautua erimielisyyksien yhteydessä muuhun 

kuin Koraaniin ja Sunnaan, turvautuen tietämättömyyden tuomioon – ja täten kumoten väitteensä 

uskosta.” – Ibn Kathiir 

Tässä Allaah osoittaa heidän valheensa väitteestään uskoon, sillä turvautuminen erimielisyyden 

aikana muuhun kuin siihen, mitä Profeetta saws toi, ei voi tulla ihmisen sydämessä yhteen imaanin 

(uskon) kanssa, vaan toinen niistä tulee totaalisesti karkottamaan toisen. Ja at-taaghuutilla (ks. yllä 

oleva jae) on alkuperäinen merkitys ’rajojen yli astuminen.’ Joten jokainen, joka tuomitsee muulla 

kuin sillä minkä Profeetta saws on tuonut, tai joka turvautuu siihen (muuhun kuin Profeetan saws 

tuomaan) tuomion saamiseksi – niin hän on tehnyt taaghuutista tuomarinsa ja on tavoitellut siitä 

tuomiota. Näin ollen on pakollinen velvoite jokaisen päälle tuomita ainoastaan sillä minkä Profeetta 

saws on tuonut, eikä millään muulla. Samoin on myös pakollinen velvoite jokaisen päälle tavoitella 

tuomiota (ainoastaan) sen mukaan, minkä Profeetta saws on tuonut. Täten ne, jotka tuomitsevat tai 

tavoittelevat tuomiota muun kuin sen mukaan, niin he ovat rikkoneet ja ylittäneet rajat ja tulleet 

taaghuutiksi sillä teollaan. 



Pohdi Allahin sanoja (siitä) että heidät on määrätty tekemään epäuskoa siihen ja hylkäämään se (at-

taaghuut). Tästä voimme nähdä ihmisten tekemien lakien tukijoiden itsepäisen hylkäämisen (tätä 

määräystä kohtaan), sekä heidän halunsa sitä kohtaan, mikä on vastoin sitä mitä Allaah haluaa tässä 

suhteessa – sillä se, mitä heiltä vaaditaan ja mitä heille on määrätty osana palvontaa, on epäusko ja 

hylkääminen taaghuutia kohtaan, ei siihen vetoaminen tuomion saamiseksi. 

”Mutta ne, jotka tekivät vääryyttä, vaihtoivat sanan siitä mikä heille oli määrätty...” [Al-Baqarah 

2:59] 

Sitten pohdiskele kuinka Allaah kertoo meille että Shaitaan halusi johtaa heidät harhaan. Näin ollen 

se on harhautumista, kun taas ihmisten tekemien lakien kannattajat pitävät sitä johdatuksena. Tämä 

jae lisäksi osoittaa sen olevan Shaitaanin koristeluista, toisin kuin mitä niiden lakien tukijat 

kuvittelevat – että ne ovat kaukana Saatanasta ja että ihmiskunnan hyvinvointi riippuu niistä – joten 

heidän väitteensä mukaan ihmiskunnan hyvinvointi on riippuvainen jostain sellaisesta, jotka ovat 

Saatanan suunnittelua! Mutta se, jonka Allaah haluaa ja jonka kanssa parhaat ’Adnaanin 

jälkeläisistä lähetettiin, ei sisällä sellaista ja on kaukana sellaisesta tarkoituksesta. Ja Allaah ta’aala 

on sanonut vastaväitteenä tämän tyyppisille ihmisille ja vahvistaen heidän halunsa 

tietämättömyyden tuomioita kohtaan: 

”Tietämättömyyden (päivien) tuomiotako he siis haluavat? Ja kuka onkaan Allahia parempi 

tuomiossa ihmisille, jotka uskovat?” [Al-A’raaf 5:50] 

”Allaah ta’aala moittii niitä, jotka jättävät Allahin tuomion ja kääntyvät muiden kuin sen puoleen – 

ihmisen ideoiden, halujen ja lakien puoleen.” – Ibn Kathiir 

Pohdi tätä jaloa jaetta setä sitä, kuinka tuomio putoaa (aina) yhteen vain kahdesta kategoriasta – ja 

että Allahin tuomion lisäksi ei ole mitään muuta kuin Jaahiliyyan (tietämättömyyden) tuomio, – 

mikä osoittaa että ne, jotka puoltavat ihmisten keksimiä lakeja, ovat Jaahiliyyan ihmisten 

puolueessa – pitivätpä he siitä tai eivät – ja itse asiassa he ovat vielä surkeammassa tilassa kuin he, 

ja vielä valheellisempia kuin he sanoissaan, sillä tietämättömyyden aikojen ihmiset eivät ole itsensä 

kanssa ristiriidassa tässä suhteessa. 

Mutta ne, jotka tukevat ihmisten tekemiä lakeja, ovat ristiriidassa itseään vastaan, sillä he 

tunnustavat uskoa siihen minkä Lähettiläs on tuonut – ja sitten ovat ristiriidassa sen kanssa yrittäen 

seurata omaa tietään. Ja Allaah ta’aala on sanonut tämänlaisesta ihmisestä: 

”He ovat todellisuudessa (yhtä lailla) epäuskovaisia, ja Me olemme valmistaneet epäuskovaisille 

nöyryyttävän rangaistuksen.” [An-Nisaa’ 4:151] 

”Allaah ta’aala selittää että he (jotka haluavat ottaa tien totuuden ja vääryyden välillä, valiten 

osan asioista ja hyläten osan – ks. tätä edeltävä jae) ovat ehdottomasti epäuskovaisia, ja että 

epäuskovaisille on hirveä rangaistus.” – Ibn Kathiir 

Sitten katso, kuinka tämä jae kumoaa (täysin) sen, mitä ihmisten tekemien lakien puoltajat väittävät 

kosien heidän mieliensä kieltäytymisen sekä ajatustensa sahanpurun erinomaisuutta – (kysyen 

retorisesti, kuka on parempi tuomiossa kuin Allaah). Ja Al-Haafidh Ibn Kathiir sanoo tämän jakeen 

tafsiirissa: 



”Allaah ta’aala moittii niitä jotka jättävät Allahin tuomion – joka sisältää kaiken mikä on hyvää ja 

kieltää kaiken mikä on pahaa – ja kääntyvät sen sijaan mielipiteisiin, haluihin ja lakeihin, jota 

ihmiset ovat säätäneet ilman mitään tukeutumista Allahin sharii’aan; aivan kuten jaahiliyyan 

ihmiset tuomitsivat omien ideoidensa ja halujensa mukaan säätämänsä harhauskon ja 

tietämättömyyden johdolla; ja aivan kuten (tataarit) tuomitsivat heidän hallitsijoidensa säätämien 

lakien mukaan, jotka oli otettu heidän kuninkaaltaan Jinghis Khanilta, joka kokosi heille erilaisista 

juutalaisten, kristittyjen ja islamin uskon sekä muiden lähteiden laeista koostuvan lakikirjan. 

Siinä oli myös monia määräyksiä, jotka oli otettu yksinomaan hänen omista mielipiteistään ja 

toiveistaan, ja joista tuli myöhemmin lakijärjestelmä, jota ihmiset seurasivat ja jonka he laittoivat 

Allahin Kirjan ja Hänen Lähettiläänsä Sunnan edelle. 

Joten jokainen, joka tekee sen, on kaafir, jota vastaan on taisteltava kunnes hän palaa Allahin ja 

Hänen Lähettiläänsä määräykseen eikä hallitse missään asiassa muuten kuin sen kautta. 

Allahin sanat, 

’Tietämättömyyden (päivien) tuomiotako he siis haluavat?’ [Al-A’raaf 5:50] 

Eli että he haluavat sitä ja tavoittelevat sitä ja kääntyvät pois Allahin tuomiosta, sekä Hänen 

sanansa, 

’Ja kuka onkaan Allahia parempi tuomiossa ihmisille, jotka uskovat?’ [Al-A’raaf 5:50] 

Eli kuka on Allahia oikeudenmukaisempi tuomiossa sellaiselle, joka on ymmärtänyt Hänen 

sharii’ansa ja uskonut Häneen, ollen varma ja tietäen että Allaah on tuomareiden Tuomari ja on 

armeliaampi luomukselleen kuin äiti lapselleen, sillä Hän, Ylistetty, on se, Joka tietää kaiken, Jolla 

on valta kaikkeen ja joka on täydellisen oikeudenmukainen kaikessa.” (Ibn Kathiir) 

Allaah sanoo ennen tätä, puhutelleen Profeettaansa Muhammadia saws: 

”Ja olemme lähettäneet sinulle Kirjan (tämän Koraanin) totuudella, vahvistaen Kirjoituksen joka 

tuli sitä ennen ja varjellen sitä, joten tuomitse heidän välillään sillä mitä Allaah on lähettänyt 

alas, äläkä tottele heidän halujaan, poiketen siitä, mitä on tullut sinulle totuudesta...” [Al-

Maa’idah 5:48] 

”Allaah ta’aala määrää Lähettiläänsä tuomitsemaan heidän välillään ilmestyksen mukaan ja 

olemaan seuraamatta heidän halujaan tai poikkeamasta sillä totuudesta.” – Ibn Kathiir 

Ja Hän sanoo: 

”Ja (Hän määrää) että tuomitset heidän välillään sillä mitä Allaah on lähettänyt alas, äläkä 

seuraa heidän halujaan, ja varo heitä jotteivät he huijaa sinua pois osasta sitä, minkä Allaah on 

lähettänyt sinulle...” [Al-Maa’idah 5:49] 

”Allaah ta’aala määrää Lähettilästään tuomitsemaan heidän välillään sillä, mitä Hän paljastaa, 

sekä olemaan seuraamatta heidän halujaan ja varomaan, jotteivät he käännä sinua pois osasta sitä, 

minkä Allaah on paljastanut.” – Ibn Kathiir 



Allaah ta’aala sanoo, antaen Profeetalleen Muhammadille saws valinnanvaran joko tuomiota 

juutalaisten välillä tai kääntyä pois heistä mikäli he tulevat hänen luokseen sitä varten: 

”...Joten jos he tulevat luoksesi, tuomitse heidän välillään tai käänny pois heistä. Jos käännyt 

pois, niin he eivät kykene vahingoittamaan sinua vähääkään. Ja jos tuomitset, niin tuomitse 

heidän välillään oikeudenmukaisesti. Totisesti Allaah rakastaa niitä jotka ovat 

oikeudenmukaisia.” [Al-Maa’idah 5:42] 

”Lisäksi Allaah määrää Lähettilästään että jos hän todella tuomitsee heidän välillään, hän 

tuomitsee oikeudenmukaisesti, sillä Hän rakastaa oikeudenmukaisia.” – Ibn Kathiir 

Ei ole olemassa mitään todellista oikeudenmukaisuutta paitsi Allahin ja Hänen Lähettiläänsä 

tuomio, ja muun kuin sen mukaan tuomitseminen on (sitä) todellista sortoa, väärintekemistä, 

eksytystä, epäuskoa ja kohtuuttomuutta, ja siksi Allaah sanoo sen jälkeen: 

”Ja joka ei tuomitse sillä mitä Allaah on lähettänyt, niin totisesti he ovat epäuskovaisia.” [Al-

Maa’idah 5:44] 

”Ja joka ei tuomitse sillä mitä Allaah on lähettänyt, niin totisesti he ovat väärintekijöitä.” [Al-

Maa’idah 5:45] 

”Ja joka ei tuomitse sillä mitä Allaah on lähettänyt, niin totisesti he ovat pahantekijöitä.” [Al-

Maa’idah 5:47] 

Joten katso, kuinka Allaah kertoo sellaisten kurfin, sorron ja kohtuuttomuuden, jotka hallitsevat 

muulla kuin sillä mitä Allaah on paljastanut. Ja Allahin, Kaikkein täydellisimmän, on mahdotonta 

kutsua sitä joka tuomitsee muulla kuin sillä, mitä Allaah on paljastanut, epäuskovaiseksi ilman että 

hän (todella) olisi kaafir. (Ei,) Vaan hän on kaafir – joko teon kufrilla tai uskomuksen kufrilla – ja 

se, mitä on kerrottu Taawuusin kautta Ibn ’Abbaasilta tämän jakeen tafsiirina, osoittaa että muulla 

kuin Allahin paljastamalla hallitseva on kaafir joko uskomuksessa – mikä vie hänet uskonnon 

ulkopuolelle, – tai (kaafir) teossa, mikä ei vie häntä uskonnon ulkopuolelle. 

Mitä tulee ensimmäiseen, kufriin uskomuksessa, niin sitä on erilaisia tyyppejä: 

1) Että se, joka tuomitsee muulla kuin sillä mitä Allaah on paljastanut, kieltää Allahin ja Hänen 

Lähettiläänsä tuomion etusijan. Tämä on sen tarkoitus mitä on kerrottu Ibn ’Abbaasilta, sekä 

on Ibn Jariirin (At-Tabarin) suosima (mielipide): Että se on Allahin alas lähettämän 

sharii’ah-hallinnon hylkäämistä – ja tästä (että tällainen uskomus on kufr akbar) ei ole 

olemassa mitään mielipide-eroa oppineiden keskuudessa, sillä yksi (islamin) hyvin 

tunnetuista ja yhtämielisyyttä kantavista periaatteista on se, että joka kieltää jonkin 

uskonnon perusasioista, tai sellaisen asian josta on yhtämielisyys, tai kieltää yhdenkin 

kirjaimen siitä minkä Profeetta saws on vahvistetusti tuonut, on kaafir joka on jättänyt 

islamin. 

 

2) Että se, joka hallitsee muulla kuin sillä minkä Allaah on paljastanut, ei kiellä Allahin ja 

Hänen Lähettiläänsä tuomion totuutta, mutta uskoo että jonkun muun kuin Lähettilään saws 



tuomio on hänen saws tuomiotaan parempi tai täydellisempi ja kattavampi ihmisten tarpeille 

kun he ovat eri mieltä ja tarvitsevat tuomiota – joko yleisissä tai tietyissä tapauksissa, kuten 

niissä asioita joita ilmenee modernien aikojen ja muuttuvien tilanteiden takia – niin ei 

myöskään ole mitään epäilystä siitä että tämäkin on kufr (akbar), sillä hän on pitänyt 

parempana luotujen tuomioita, jotka ovat pelkkää ihmismielien kieltäytymistä ja 

pohjasakkaa heidän spekulaatioistaan Kaikkein viisaimman, Kaiken ylistyksen ansaitsevan 

tuomiota kohtaan. 

 

Allahin ja Hänen Lähettiläänsä tuomio ei muuta olemustaan muuttuvien aikojen ja kehityksen sekä 

uusien tilanteiden mukana – sillä ei ole mitään uutta tilannetta joka ilmenee, paitsi että sen määräys 

löytyy Allahin Kirjasta ja Hänen Lähettiläänsä Sunnasta, joko suoraan tai epäsuorasti (jossain) 

tekstissä tai siitä johdettavissa jne., ja tiesivätpä ihmiset sitä tai ei. Ja se, mitä oppineet ovat 

sanoneet fatwojen muuttumisesta muuttuvien aikojen mukana, niin tämä ei ole siten kuin ne 

ajattelevat, jotka ovat tietämättömiä Allahin määräyksistä – että niitä voidaan muokata sopimaan 

heidän eläimellisiin himoihinsa ja maallisiin tavoitteisiinsa ja ihanteisiinsa, jotka ovat vääriä ja 

katastrofaalisia – ja tästä johtuen näet heidän puolustavan niitä raivoisasti sekä yrittävän väännellä 

tekstejä sopimaan heidän tarkoituksiinsa ja heitä tukemaan, millä keinolla tahansa, väännellen 

sanoja niiden alkuperäisistä tarkoituksistaan. Vaan se, mitä oppineet (tällä) tarkoittavat, ovat 

sellaiset asiat (johtopäätökset), joihin oppineet ovat saapuneet johtamalla (päätelmänsä) sharii’an 

perusteista sekä sen tarkoituksenmukaisista pyrkimyksistä ja jaloista tavoitteista, jotka ovat siitä 

luokasta jota Allaah ja Hänen Lähettiläänsä haluavat. Ja on selvää että nämä ’laki-herrat,’ jotka 

säätävät näitä ihmisten tekemiä lakeja, ovat kaukana kaikesta tästä ja että he ainoastaan sanovat sitä 

mitä he itse haluavat – missä tahansa tapauksessa – ja tätä vahvistaa se, mitä me näemme. 

 

3) Että hän ei pidä sitä parempana kuin Allahin ja Hänen Lähettiläänsä tuomio, mutta uskoo 

sen olevan samantasoinen – joten hän on kuten kaksi edellistäkin tyyppiä: Kaafir, joka on 

jättänyt islamin, sillä hän on laittanut luodut samalle tasolle kuin Luojan sekä poikennut ja 

tietoisesti vastustanut Allahin sanoja että ei ole mitään Hänen kaltaistaan: 

 

”Ja ei ole mitään Hänen kaltaistaan.” [Ash-Shuura 42:11] 

  

Joka toistetaan muissakin jakeissa – osoittaakseen, että vain Allaah yksin on täydellinen eikä ole 

minkään luomuksen kaltainen, ei Itsessään, ei ominaisuuksissaan eikä teoissaan, eikä myöskään 

ihmisten välillä tuomitsemisessa koskien sitä, mistä he kiistelevät. 

 

4) Että hän ei pidä muulla kuin Allahin paljastamalla tuomitsevan tuomiota samantasoisena 

kuin Allahin ja Hänen Lähettiläänsä tuomio, – puhumattakaan siitä että hän pitäisi sitä niitä 



parempana – mutta hän uskoo että on sallittua antaa sellainen tuomio, joka menee vastoin 

Allahin ja Hänen Lähettiläänsä tuomiota. Tämä on aivan samanlainen kuin edellinenkin, 

sillä hän tekee sallituksi sen, mikä on kielletty selvissä ja autenttisissa teksteissä, joista ei ole 

epäilystäkään. 

 

5) Tämä on kaikkein suurin, laajin ja selvin muoto sharii’an itsepäisestä hylkäämisestä ja sen 

määräyksien ylimielisestä hylkäämisestä sekä kapinan osoittamisesta Allahia ja Hänen 

Lähettilästään kohtaan; ja uhmaamisesta islamilaisen lain tuomioistuimia, niiden 

perustamista, ylläpitämistä, huolenpitoa, perusteita ja haaroja, sekä niiden muotoja, 

tyyppejä, tuomiota ja pakollisuutta, viitteitä ja lähteitä kohtaan. 

 

Joten aivan kuten sharii’ah-tuomioistuimilla on viitteitä, joihin he nojaavat – ja jotka kaikki 

nojaavat Allahin Kirjaan ja Hänen Lähettiläänsä Sunnaan – niin samalla tavalla myös ihmisten 

tekemien lakien oikeusistuimilla on omat lähteensä: Lait, jotka on kursittu yhteen monista erilaisista 

lakijärjestelmistä kuten Ranskan laeista, Amerikan laeista, Brittien laeista jne., sekä sellaisten 

uudistuksentekijöiden järjestelmistä, jotka väittävät liittolaisuutta sharii’aan, jne. 

 

Ja nämä laki-istuimet ovat nyt läsnä monissa muslimimaissa, täysimuotoisina ja perustettuina, 

avoimin ovin, ja ihmiset kansoittavat niitä joukoittain. Niiden tuomarit antavat Kirjan ja Sunnan 

tuomioita vastoin meneviä tuomioita omien lakiensa mukaan, tehden näistä lausunnoista sitovia ja 

ollen niiden kanssa samaa mieltä sekä tehden niistä muuttumattomia – joten mikä kufr on 

suurempaa kuin tämä, ja mikä voi olla suurempi ristiriita sille todistukselle, että Muhammad on 

Allahin Lähettiläs?! 

 

Todisteet kaikelle sille mitä me olemme sanoneet, ovat selviä ja hyvin tunnettuja, sekä liian lukuisia 

tässä mainittaviksi. Joten Oi älykkyyden ja viisauden ihmiset, kuinka voitte tyytyväisinä hyväksyä 

itsenne kaltaisten ihmisten lait sekä itsenne laisten tai jopa teitä alempien ihmisten ajatukset – 

ihmisten, jotka ovat alttiita virheille; ja itse asiassa heidän virheensä ovat paljon painavammat kuin 

se missä he ovat oikeassa – ja mikään heidän tuomioistaan ei ole oikein paitsi se, joka on otettu 

Allahin ja Hänen Lähettiläänsä tuomiosta, kirjaimellisesti tai siitä johdettuna. Kuinka te voitte antaa 

heidän tuomita teistä itsestänne, teidän verestänne, teidän ihostanne, teidän kunniastanne sekä 

teidän perheistänne, vaimoistanne ja jälkeläisistänne, vauraudestanne ja muista oikeuksistanne, kun 

he jättävät ja hylkäävät tuomitsemisen Allahin ja Hänen Lähettiläänsä määräysten mukaan – 

(määräysten,) jotka ovat vapaita kaikista virheistä ja joita ei voida lähestyä vääryydellä, ei edestä 

eikä takaa; ilmestys Kaikkiviisaalta, Kaiken ylistyksen arvoiselta?! 

 



Ihmisten alistuminen sekä heidän noudattamisensa heidän Herransa valtaa kohtaan on ainoastaan 

alistumista ja noudattamista kohti Hänen valtaa, Joka loi heidät jotta he palvoisivat Häntä. Joten 

aivan kuten luodut eivät polvistu (tee sujuud) muuta kuin Allahille eivätkä palvo muuta kuin Häntä, 

eivät palvo mitään luotua – niin samalla tavalla on heille pakollista että he eivät suostu, antaudu 

eivätkä alistu mihinkään muuhun kuin Kaikkiviisaan, Kaikkitietävän, Kaiken ylistyksen 

ansaitsevan, Kaikkein armeliaimman ja Kaikkein armollisimman tuomioon; ollen alistumatta 

luodun olennon, sortavan ja tietämättömän tuomioon – (olennon), jonka tuhoavat epäilykset, halut 

ja epävarmuus, ja joiden sydämet on vallannut unohteliaisuus, ankaruus ja tietämättömyys. 

 

Näin ollen viisaiden ihmisten on pidettävä itseään tämän yläpuolella, sillä se ainoastaan orjuuttaa 

heidät ja saa heidät olemaan turhien halujen ja itsekkäiden pyyteiden, harhojen ja virheiden 

hallittavina – sen lisäksi että se on kufria, kuten Allaah sanoo: 

 

”Ja joka ei tuomitse sillä mitä Allaah on lähettänyt, niin totisesti he ovat epäuskovaisia.” [Al-

Maa’idah 5:44] 

 

6) Se, jonka mukaan monet beduiinit ja autiomaan heimot jne. tuomitsevat – se, minkä he ovat 

omaksuneet isiltään ja edeltäjiltään sekä perimistään tavoista, – tuomiten sen kautta ja 

käyttäen sitä ratkaistakseen erimielisyyksiä, pysyen tietämättömyyden ajoissa ja laittaen 

sivuun sekä hyläten Allahin ja Hänen Lähettiläänsä tuomion – eikä ole mitään valtaa eikä 

voimaa paitsi Allahin (tahdolla). 

Mitä tulee tähän toisen tyyppiseen muulla kun Allahin paljastamalla hallitsevan kufriin – ja se on se 

(kufr), joka ei vie ihmistä ulos islamista – niin kuten edellä on mainittu, Ibn ’Abbaasin tafsiir 

Allahin sanoille: ”Ja joka ei tuomitse sillä mitä Allaah on lähettänyt, niin totisesti he ovat 

epäuskovaisia.” [Al-Maa’idah 5:44] käsittää tämän luokan, hänen (olkoon Allaah häneen 

tyytyväinen) sanoissaan ”Kufr ilman kufria” sekä myös hänen sanansa ”Se ei ole se kufr, mitä te 

luulette.” 

Tämä on koskien sellaista ihmistä, jonka omat halut ajoivat hänet tuomitsemaan jossain asiassa 

muulla kuin Allahin ilmestyksellä – uskoen (kaiken aikaa) että Allahin ja Hänen Lähettiläänsä 

tuomio on totuus sekä tietäen tekevänsä väärin ja jättäneensä todellisen johdatuksen. 

Tämä, vaikka se ei vie häntä ulos islamista, on silti suuri synti ja yksi pahimmista suurimpien 

syntien joukosta – kuten zina, alkoholin juominen, varastaminen ja väärän valan vannominen jne., – 

sillä synti, jota Allaah sanoo Kirjassaan kufriksi, on suurempi kuin mikään sellainen synti, jonka 

Hän ei kuvaile olevan kufria. 

Pyydämme Allahia yhdistämään kaikki muslimit Hänen Kirjansa mukaan tuomitsemisessa, siihen 

alistumisessa sekä tyytyväisyydessä sitä kohtaan – Hän on totisesti täysin kykenevä tekemään sen ja 

Hänellä on täysi voima (sen toteuttamiseen). 



LIITE: 

Sellaisten lakien soveltaminen, joita ei ole mainittu Koraanissa tai Sunnassa 

Shaikh Muhammad Amiin Ash-Shanqiiti sanoi:  

Tulisi huomata, että meidän on tehtävä ero sellaisten ihmisten tekemien systeemien välillä, joiden 

toimeenpaneminen merkitsee kufria taivaiden ja maiden luojaan, sekä sellaisten systeemien, jotka 

eivät merkitse sitä. Tätä voidaan selittää kuvailemalla järjestelmiä olevan kahdenlaisia: 

hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä. 

Mitä tulee hallinnollisiin järjestelmiin, jotka on suunnattu asioiden järjestelemiseksi sekä niiden 

sekä niiden kitkattoman toiminnan saamiseksi tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan, niin tässä ei 

ole mitään väärää, eikä kukaan Sahaaboista tai heidän jälkeensä tulleista vastustanut sitä. ’Umar 

teki monia sellaisia asioita, joita ei tehty Lähettilään saws aikana – kuten sotilaiden nimien 

kirjaaminen rekisteriin seuratakseen sitä, kuka oli läsnä ja kuka oli poissa – vaikka Profeetta saws ei 

tehnyt sitä, ja hän ei ollut tiennyt että Ka’b in Maalik ei ollut läsnä Tabuukin taistelun aikana ennen 

kuin vasta saavuttuaan Tabuukiin. Samoin ’Umar myös osti Safwaan ibn Umayyan talon Mekassa 

ja muutti sen vankilaksi, vaikka Profeetta saws tai Abu Bakr eivät kumpikaan olleet perustaneet 

vankilaa. 

Tämänkaltaiset hallinnolliset asiat, jotka ovat tarkoitettu saamaan asiat luistamaan sujuvasti ja jotka 

eivät mene sharii’aa vastaan – kuten työntekijöiden asioiden järjestäminen ja työasioiden 

järjestäminen tavalla joka ei mene sharii’aa vastaan – on sellainen ihmisten tekemä järjestelmä, joka 

on ok eikä se mene vastoin sharii’an periaatteita, joiden tarkoitus on pitää huolta yhteisestä edusta. 

Mutta sellaisten lakijärjestelmien tapauksessa, jotka menevät taivaiden ja maan Luojan lakeja 

vastaan, niin niiden puoleen kääntyminen tuomion saamiseksi on epäuskoa taivaiden ja maan 

Luojaan. Kuten esimerkiksi sen väittäminen, että etusijan antaminen miehille perintöasioissa naisiin 

verrattuna ei ole reilua, tai että heille tulisi antaa samansuuruiset osat; tai sen väittäminen, että 

moniavioisuus on sortamisen muoto; tai että kivittäminen ja käsien leikkaaminen jne. ovat 

barbaarisia käytäntöjä joita ei voida oikeutetusti tehdä kenellekään, ja niin edelleen. 

Joten tämänkaltaisen systeemin täytäntöön paneminen hallitsemaan ihmisten elämiä, omaisuutta, 

kunniaa, perintöä, mieliä sekä uskontoa, on epäuskoa taivaiden ja maiden Luojaan, sekä 

kapinoimista sitä jumalallista järjestelmää vastaan, jonka on säätänyt Hän, Joka on luonut koko 

ihmiskunnan ja Joka tietää parhaiten, mikä on heidän etujensa mukaista. Ylistetty ja kunnioitettu 

olkoon Hän kaukana sen yläpuolella että Hänellä olisi toinen lainsäätäjä rinnallaan. 

”Vai onko heillä Allahin rinnalla kumppaneita jotka ovat perustaneet heille uskonnon, johon 

Allaah ei ole antanut lupaa? Ja jos ei olisi ollut hyvää sanaa (joka on jo edeltänyt), niin asia olisi 

(jo) tuomittu heidän välillään. Ja totisesti väärintekijöille on kivulias rangaistus.” [Ash-Shuura 

42:21] 

”Sano: ’Oletteko nähneet mitä Allaah on lähettänyt teille alas elannosta, ja te teitte (osasta) siitä 

sallittuja ja (osasta) kiellettyjä!’ Sano: ’Onko Allaah antanut teille luvan, vai keksittekö te 

valheita Allahia vastaan?’” [Yuunus 10:59] 

[Adwaa’ Al-Bayaan, 4/93] 


