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Allaah, Kaikkein Korkein, sanoo: “Ne, jotka kuuntelevat sanaa (hyvää neuvoa, Laa ilaaha ill 

Allaah jne.) ja seuraavat siitä kaikkein parhainta – he ovat niitä, jotka Allaah on johdattanut, ja 

he ovat niitä, joilla on älyä.” [39:18]. 

 

Esittely: 

Totisesti kaikki ylistys kuuluu Allahille ja olkoon Allahin rauha ja siunaukset Profeettamme 

Muhammadin sekä hänen perheensä ja seuralaistensa päällä Viimeiseen päivään asti. 

 

Jatkaaksemme: 

 

Viime aikoina meidän uskonnollisesti sitoutuneiden veljiemme välillä on puhjennut internetissä 

väittely koskien demokraattisiin vaaleihin osallistumisen sallittavuutta lännessä. Erityisesti artikkeli 

nimeltä ”Äänestää vai eikö äänestää”, sekä toinen nimeltä ”Miksi äänestää, ja ketä äänestää?” 

ovat nostaneet esiin useita pointteja, joiden käsittelemisen tunnemme olevan välttämätöntä; kuin 

myös useiden muiden demokratiaan sekä vaaliprosessiin osallistumiseen liittyvien (pointtien). 

 

Tässä lyhyessä puheenvuorossa koetamme tuoda hieman selvyyttä tähän asiaan, toivoen samalla 

kumoavamme joitain väitteitä ja korjaavamme joitain näiden artikkeleiden kirjoittajien virheitä; 

kuin myös käsittelevämme joitain muitakin yleisesti tähän aiheeseen liittyviä virheitä. 

Lähestyttäessä aihetta ’muslimien osallistuminen demokraattisiin vaaleihin’, on ensin tehtävä 

muutamia alustavia johdantoja ja esittelyitä. Meidän aikomuksemme on olla hyvin lyhytsanaisia 

näissä kohdissa välttääksemme niissä viipymistä, ja mainitsemme ne ainoastaan jäljempänä 

tapahtuvaa viittausta varten kun keskustelemme ydinasiasta koskien kiistaa demokraattisiin 

vaaleihin osallistumisen sallittavuudesta. 

 

Lyhyt selitys demokratiasta sekä sen sisäisestä kufrista ja ilmeisestä 

shirkistä: 

Sana ‘demokratia’ tulee kreikankelisistä sanoista ‘demos’, joka tarkoittaa kansaa, sekä ’cratus’, joka 

tarkoittaa valtaa. Se on järjestelmä, jossa ihmiset säätävät itselleen lakeja heidän nimitettyjen 

edustajiensa kautta; neuvostossa tai parlamentissa, joka on perustettu sen alueen ihmisten 

enemmistön haluja ilmentävien lakien ja linjausten täytäntöön panemista varten. 

 

’Abdul-Wahhaab Al-Kilaalii sanoi: ”Kaikki demokraattiset järjestelmät perustuvat yhteen 

ideologiaan, joka on se, että päätäntävalta on annettu niille ihmisille, joille (sen alueen) herruus 

kuuluu. Tiivistettynä, demokratia on periaate ihmisten herruudesta.”
1
 Se on, kuten Abraham 

Lincoln sanoi: ”Ihmisten valta, ihmisten toimesta, ihmisiä varten.” 

 

Näin ollen se on järjestelmä, joka on vastoin koko olemusta ainoastaan Allahille kuuluvasta 

yksinoikeudesta säätää lakeja, ja sellaisena se astuu pois pelkästä tottelemattomuudesta Allahia 

kohtaan (ja sisään) shirkin valtakuntaan, sillä se pyrkii nostamaan ihmiset Lainsäätäjän (ts. Allahin) 

tasolle. 

                                                 
1
 Mawsuu’ah As-Siyaasah, 2/756 
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Allaah, Kaikkein Korkein, sanoi: 

“Ja Allaah tuomitsee, eikä ole ketään, joka lykkäisi Hänen tuomiotaan. Ja Hän on nopea 

tilinteossa.” [13:41] 

Ja Hän, Kaikkein Korkein sanoi: 

 

“Vai onko heillä liittolaisia, jotka ovat säätäneet heille uskonnosta jotain sellaista, mihin Allaah 

ei ole antanut lupaa?” [42:21] 

 

Ja koska ihmiset ovat niitä, jotka valitsevat lait edustajiensa kautta, niin nämä lait perustuvat siihen 

mitä ihmiset haluavat ja ovat yhteneviä enemmistön halujen kanssa – toisin kuin Allahin ilmestys. 

 

Allaah, Kaikkein Korkein, sanoi: 

 

“Oletko nähnyt hänet, joka on ottanut jumalakseen omat halunsa? Olisitko sinä sitten hänen 

suojelijansa? Tai luuletko, että suurin osa heistä kuulee tai ymmärtää? Totisesti he ovat kuin 

karjaa – ei, vaan he ovat vielä harhautuneempia (poissa suoralta) tieltä.” [25:43-44] 

 

Näin ollen se, että ihmiskunta on anastanut tämän oikeuden, asettaa heidät valheellisiksi jumaliksi 

(tawaaghiit) Allahin rinnalle, (sillä) tämän avulla he säätävät lakeja ja tuomitsevat asioista vastoin 

Hänen ilmestystään. Ja tästä syystä Allaah on viitannut mihin tahansa ihmiseen tai järjestelmään 

joka ei hallitse sen mukaan mitä Allaah on paljastanut, taaghuutina (valheellisena jumaluutena): 

 

Allaah, Kaikkein Korkein sanoi: 

 

“Oletko nähnyt ne (tekopyhät), jotka väittävät uskovansa siihen mitä on lähetetty sinulle, sekä 

siihen mitä on lähetetty ennen sinua – he haluavat mennä tuomiolle taaghuutin luokse, vaikka 

heitä on määrätty hylkäämään heidät.” [4:60] 

 

Shaikh Al-Islaam Ibn Taimiyyah, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: “Henkilö, jota totellaan 

tottelemattomuudessa Allahia kohtaan, tai henkilö, jota totellaan muun kuin totuuden uskonnon 

johdatuksen seuraamisessa; kummassakin tapauksessa, mikäli hän määrää ihmisiä vastoin Allahin 

määräyksiä, niin hän on taaghuut. Tästä syystä kutsumme kaikkia ihmisiä, jotka hallitsevat muulla 

kuin sillä mitä Allaah on paljastanut, taaghuutiksi.”
2
 

 

Ja Ibn Al-Qayyim, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: ”Joten taaghuut viittaa kaikkiin 

ihmisiin, jotka hallitsevat muulla kuin sillä, millä Allaah tai Hänen Lähettiläänsä hallitsevat. Tämä 

pätee myös siinä tapauksessa, että ihmiset palvovat häntä Allahin rinnalla, tai seuraavat häntä 

Allahin lupaa, tai tottelevat häntä olematta varmoja, tottelevatko he Allahia. Joten nämä ovat 

tämän maailman tawaaghiit, ja jos katsot heitä ja näet heidän kanssaan olevien ihmisten tilan, niin 

tulet huomaamaan että suurin osa heistä on vaihtanut Allahin palvomisesta tämän taaghuutin 

palvomiseen; Allahin ja Hänen Lähettiläänsä hallinnon mukaisesti hallitsemisesta tämän 

taaghuutin määräyksiin; ja Allahin ja Hänen Lähettiläänsä tottelemisesta tämän taaghuutin 

tottelemiseen ja hänen seuraamiseensa.”
3
 

                                                 
2
 Al-Fataawaa, 28/200 

3
 I’laam Al-Muwaqqi’iin, 1/50 
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Muhammad Al-Amiin Ash-Shanqiitii, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: “Ja näiden 

mainitsemiemme taivaallisten tekstien valossa tulee hyvin selväksi se, että ne, jotka seuraavat niitä 

tekaistuja lakeja, jotka Shaitaan on säätänyt liittolaistensa kielillä, ja jotka vastustavat sitä minkä 

Allaah on säätänyt Lähettiläidensä – olkoon rauha heidän päällään – kielillä, niin kukaan ei epäile 

heidän kufriaan ja shirkiään paitsi ne, joilta Allaah on poistanut näön, ja jotka Hän on sokaissut 

ilmestyksen valolle.”
4
 

 

Ja koska suurin osa uskonnollisesti sitoutuneista muslimeista ovat selvillä siitä, että demokratian 

perimmäinen tavoite on (ihmis)joukkojen hallitseminen enemmistön halujen perusteella, – toisin 

kuin Allahin ilmestyksen (tavoite) –, niin meidän ei tarvitse käyttää paljoa aikaa selittämään tämän 

järjestelmän kufria yleisesti.
5
 Ja mikäli lukija ei alun alkaenkaan ole tästä tarpeeksi vakuuttunut, 

niin suosittelen häntä lukemaan jonkin vielä perustavamman ja kattavamman kirjoituksen tai kirjan 

koskien demokratian islamilaista määräystä, sillä meidän tavoitteemme tässä on nimenomaan 

käsitellä aihetta demokraattisiin vaaleihin osallistuminen – eikä tunkeutua sisään koko demokratia-

järjestelmän vielä monimutkaisempaan ja yksityiskohtaisempaan aiheeseen.
6
 

 

Vaaliprosessi ja sen seuraamukset äänestäjille 

Epäilemättäkin demokratian järjestelmä on riippuvainen siitä että (ihmis)joukot osallistuvat 

vaaleihin, jotta voidaan selvittää, keiden ehdokkaiden tulee edustaa heitä neuvostoissa ja 

parlamenteissa. Tämä vaaliprosessi on myös olennainen hallitsevan puolueen sekä maan presidentin 

ja pääministerin määrittelemisessä. Ja koska tämä systeemi perustuu siihen, että (ihmis)joukot 

valitsevat johtajia säätämään lakeja ja toteuttamaan linjauksia heidän puolestaan, niin koko 

demokraattista prosessia ei voisi olla olemassa ilman vaaleja. Mikäli (ihmis)joukot eivät osallistuisi 

vaaliprosessiin, niin demokratiaa ei olisi mahdollista soveltaa, sillä ei olisi ketään joka äänestää 

ehdokkaita, ja näin ollen ei olisi lainkaan valittuja parlamentin jäseniä, jotka toimisivat ihmisten 

puolesta lainsäädännössä ja hallinnon linjauksissa. 

 

’Abdul-Wahhaab Al-Kilaalii sanoi: ”Se tarkoittaa sitä että ne ihmiset, joille herruus kuuluu, eivät 

harjoita lainsäädännön päätösvaltaa itse, vaan he myöntävät sen tietyksi ajanjaksoksi valitsemilleen 

parlamentin jäsenille, jotka he ovat nimittäneet käyttämään näitä valtuuksia heidän puolestaan.”
7
 

 

Shaikh Abu Basiir Mustafa Haliimah sanoi: ”Ensinnäkin, demokratia perustuu sille periaatteelle, 

että (ihmis)joukot ovat vallan lähde. Ja tähän sisältyy myös valta säätää lakeja, ja se tapahtuu 

                                                 
4
 Adwaa’ Al-Bayaan, 4/82-85 

 
5
 Jopa artikkelin ”Äänestää vai eikö äänestää” kirjoittaja vaikutti vähintäänkin myöntävän sen, että pohjimmiltaan ei ole 

sallittua astua sisään demokraattiseen järjestelmään, sanoessaan: ”Tämä nykypäivän rakenne on hyvin erilainen kuin 

islamilainen kanta (lainsäädäntöön), sillä totisesti oikeus lainsäädäntöön kuuluu ainoastaan Kaikkivaltiaalle 

Luojallemme. Näin ollen sisään meneminen sellaiseen järjestelmään, joka perustuu muuhun kuin sharii‟aan, ja mikä 

tärkeintä, on usein ristiriidassa ja joskus jopa vastustaa sharii‟aa, niin siitä on muslimioppineiden yhtämielisyys että 

sen mukaan hallitseminen on kiellettyä.” 

 
6
 Joitain kattavampia, demokratia-aihetta yleisemmin käsitteleviä teoksia ovat mm. Shaikh Abu Muhammad ’Aasim Al-

Maqdisin kirja ”Ad-Dimuqraatiyyah Diin” (käännetty englanniksi nimellä ”Democracy: A Religion”), Shaikh Abu 

Basiir Mustafa Haliiman kirja ”Hukm Al-Islaam Fid-Dimuqraatiyyah wat-Ta‟addudiyyah Al-Hizbiyyah”, sekä Sheikh 

’Abdul-Qaadir ibn ’Abdil-’Aziizin kirjoitelmassa ”Al-Jaami fii Talab Al-‟Ilm Ash-Shariif”, luku ”Aikomus”, osa 1, 

sivu 146 sekä sitä seuraavat sivut. Ja niissä on myös vastaus muihin esiin tuotuihin epäilyksiin, kuten esimerkiksi että 

demokratia on eräänlainen shuurah [suom. huom: katso liite sivulla 23], sekä Neguksen tarina ja monia muita. 

 
7
 Mawsuu’ah As-Siyaasah, 2/757 
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valitsemalla yleisestä väestöstä edustajia, jotka ottavat heidän paikkansa lainsäädännön ja lakien 

luomisen velvollisuudessa. Ja toisin sanottuna, demokratiassa lainsäätäjä sekä se, jota totellaan, 

on ihminen eikä Allaah. Ja tämä tarkoittaa sitä että se, jota palvotaan ja totellaan lainsäädännön 

asiassa sekä kieltämisessä ja sallimisessa, on ihmisjoukot ja ihminen ja luomus – ei Allaah, 

Kaikkein Korkein. Ja tämä on kufrin ja shirkin ja eksytyksen ydin, johtuen sen ristiriitaisuudesta 

uskonnon perusteiden ja sen tawhiidin kanssa. Ja se johtaa heikon, tietämättömän ihmisen 

liittämiseen Allahin rinnalle ilaahiyyan (jollekin omistetun palvonnan) kaikkein 

ainutlaatuisimmassa piirteessä, eli hallitsemisessa ja lakien säätämisessä.”
8
 

Joten todellisuus on se, että nämä parlamentin jäsenet, jotka toimivat enemmistön tahdon mukaisesti 

ja ottavat heidän paikkansa lakien säätämisessä jne., voivat tehdä niin ainoastaan kun (ihmis)joukot 

valitsevat heidät asemiin joissa he voivat tehdä niin. Ja mikäli otaksumme että nämä parlamentin 

jäsenet tekevät kufria ja shirkiä säätämällä lakeja Allahin rinnalla, niin mitä voitaisiin sanoa niistä 

ihmisistä, jotka valitsevat heidät tätä tehtävää varten, tietäen että tämä ehdokas tulee ottamaan osaa 

ihmisten tekemien lakien muodostamiseen hänet valinneiden ihmisten puolesta? 

 

Ja Shaikh ’Abdul-Qaadir ibn ’Abdil-’Aziiz sanoi: ”Ja mitä tulee niihin ihmisiin, jotka äänestävät 

heitä (parlamentin jäseniä), niin hekin tekevät kufria, sillä edustuksellisen demokratian mukaan 

äänestäjät todellisuudessa delegoivat heidät harjoittamaan shirkin herruutta – lakien säätämistä 

Allahin rinnalla – heidän puolestaan. Näin ollen äänestäjät antavat parlamentin jäsenille oikeuden 

panna täytäntöön shirkiä, sekä asettavat heidät – äänestämisensä kautta – lakeja säätäviksi 

herroiksi Allahin rinnalle. Allaah, Kaikkein Korkein, sanoo: „Eikä hän määräisi teitä ottamaan 

enkeleitä ja profeettoja herroiksenne. Määräisikö hän teitä epäuskoon sen jälkeen kun olette 

olleet muslimeita?‟ [3:80] Joten mikäli henkilö, joka ottaa enkeleitä ja Profeettoja herroiksi, on 

tullut epäuskovaiseksi, niin entä sitten sellainen henkilö, joka ottaa parlamentin jäseniä siihen 

asemaan? Tätä ilmaisevat myös Hänen sanansa: „Sano: Oi Kirjan kansa, tulkaa sanaan joka on 

oikeudenmukainen meidän ja teidän välillänne – että emme palvo muuta kuin Allahia, emmekä 

liitä Hänen rinnalleen mitään, eivätkä ketkään meistä ota toisiaan herroiksi Allahin asemesta…‟ 

[3:64] Näin ollen ihmisten ottaminen herroiksi Allahin rinnalle on shirkiä ja epäuskoa Allahiin, ja 

tämä on sitä, mitä ne, jotka äänestävät parlamentin jäseniä, tekevät.”
9
 

 

Ja tämä teko putoaa tunnetun säännön kuvaukseen: ”Kufrin tukeminen on kufria”, sillä se, joka 

tietoisesti avustaa ihmisiä kufrin tekemisessä tai mahdollistaa heille sen tekemisen, on saman 

määräyksen alla kuin se, joka tekee shirkiä tai kufria itse. Ja tämä sääntö on yhdenmukainen sen 

kanssa, mitä Allaah sanoi niistä, jotka pysyvät läsnä kun Allahin jakeita pilkataan: 

 

 “Ja teille on jo paljastettu Kirjassa (tässä Koraanissa), että kun kuulette Allahin jakeita 

kiellettävän ja pilkattavan, älkää istuko heidän kanssaan kunnes he vaihtavat toiseen 

puheenaiheeseen – (jos pysyisitte heidän kanssaan) totisesti olisitte silloin heidän kaltaisiaan. 

Totisesti Allaah tulee keräämään tekopyhät ja epäuskovaiset Helvettiin kaikki yhdessä.” [4:140] 

 

Ja Ash-Shawkaanii sanoi: “Hänen sanansa …totisesti olisitte silloin heidän kaltaisiaan. Toisin 

sanoen, „Mikäli teette sen ettekä estä (sitä), niin te olette samoja kuin he kufrissa.”
10

 

 

Ja Shaikh Sulaimaan ibn ‘Abdillaah ibn Muhammad ibn ‘Abdil-Wahhaab, olkoon Allaah hänelle 

armollinen, sanoi: “Tämän jakeen merkitys on aivan kuten se vaikuttaa. Se tarkoittaa, että mikäli 

                                                 
8
Hukm Al-Islaam Fid-Dimuqraatiyyah wat-Ta’addudiyyah Al-Hizbiyyah, s. 28 

9
 Al-Jaami fii Talab Al-’Ilm Ash-Shariif, 1/151-152 

10
 Fath Al-Qadiir, 1/527 
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joku kuulee Allahin jakeisiin tehtävän epäuskoa tai niitä pilkattavan, ja istuu ilman pakkoa niiden 

epäuskovien joukossa, jotka pilkkaavat (niitä); eikä estä heitä eikä jätä heitä kunnes he alkavat 

puhua (jostain toisesta aiheesta), niin hän on kaafir kuten he – vaikka hän ei ottaisi osaa tähän 

tekoon, sillä tämä ilmentää hänen tyytyväisyyttään kufriin. Ja tyytyväisyys kufriin on kufria. Tällä 

jakeella, sekä muilla sen kaltaisilla, oppineet ovat havainnollistaneet sitä että sellainen, joka on 

tyytyväinen johonkin syntiin, on kuin se joka tekee sen, ja vaikka hän sanoisi vihaavansa sitä 

sydämessään, sitä ei hyväksytä häneltä, sillä (tekojen) tuomiot ovat niiden (ulkoisen) ilmentymän 

mukaan – ja hän on ilmentänyt kufria, joten hän on kaafir.”
11

 

 

Siitä syystä sellainen, joka ainoastaan pysyy läsnä kun kufria tehdään, eikä lähde eikä yritä estää 

sitä tapahtumasta, on saman määräyksen alainen kuin se, joka todella tekee sitä kufria. Joten mitä 

voidaan sanoa niistä, jotka avustavat ja tekevät mahdolliseksi kufrin ja shirkin valitsemalla omasta 

puolestaan ehdokkaan säätämään luomukselle lakeja, muita kuin sharii’an lakeja?! Ja pidä 

mielessäsi että nämä äänet ovat ainoa tapa, jolla tämä yksittäinen parlamentin jäsen tulee 

kykeneväksi tekemään niin, sillä ilman näiden äänestäjien vaalitukea hän ei alun alkaenkaan olisi 

tässä kufrin ja shirkin tekemisen mahdollistavassa asemassa!! Joten tässä tapauksessa äänestäjät 

ovat niitä, jotka mahdollistavat tälle yksilölle kufrin ja shirkin tekemisen ja avustavat häntä siinä – 

ja he eivät olleet ainoastaan niiden joukosta, jotka (vain) istuivat hiljaa kun Allahin jakeita 

pilkattiin. 

 

Kun tajuat äänestäjien vaalien aikaisen roolin, sekä parlamentin jäsenen valituksi tultuaan (ja) 

tämän seurauksena tekemän kufrin ja shirkin välisen yhteyden, niin ei ole enää mitään tilaa 

epäilyksille. Ja mitä eroa on niillä, jotka valitsevat tämän yksilön herraksi Allahin rinnalle 

säätämään heille sallitun ja kielletyn, sekä niillä, jotka ottavat auringon tai kuun herraksi Allahin 

rinnalle antamaan heille ylläpitoa ja elantoa? Kautta Allahin, määräys heidän päälleen on sama. 

 

Demokraattisiin vaaleihin osallistumista koskevien epäilyksien 

kumoaminen 

 

Ne, jotka sallivat demokraattisiin vaaleihin osallistumisen, ovat eri tasoilla harhautuneisuudessa. On 

olemassa joitain, jotka uskovat että demokratia on rajoituksetta hyväksyttävä hallintojärjestelmä
12

 – 

nämä ovat yksi ääripää – ja sitten on olemassa toisia, jotka ainoastaan sallivat tämän osanottamisen 

perustuen tiettyihin väärinkäsityksiin ja epäilyksiin, joita tulemme käsittelemään tässä: 

 

1. Profeetta Yuusufin, olkoon rauha hänen päällään, osallistuminen ministerinä Egyptin 

kuninkaan hallitukseen. 

Allaah, Kaikkein Korkein, sanoi: 

 

“Ja kuningas sanoi: „Tuokaa hänet minulle, jotta voin ottaa hänet itselleni (palvelukseen).‟ Ja 

kun hän puhui hänelle, hän sanoi: „Totisesti sinä olet tänä päivänä meidän luonamme korkeassa 

asemassa ja luotettu.‟ Hän (Yuusuf) sanoi: „Laita minut vastuuseen maan varastorakennuksista, 

                                                 
11

 Majmuu’ah At-Tawhiid, s. 48 

 
12

 Ja tämän kirjoitelman tavoite ei ole käsitellä tätä kattavampaa aihetta; vaan niitä, jotka ovat tällä harhautumisen 

tasolla, neuvotaan tutustumaan aiemmin mainittuihin kirjoihin, jotka käsittelevät demokratiaa kokonaisena 

järjestelmänä, eivätkä pelkästään yhtä vaaleihin osallistumisen puolta. 
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niin tulen totisesti pitämään niistä huolta.‟ Ja näin annoimme Yuusufille täyden vallan (siinä) 

maassa, ottaakseen siitä haltuunsa miten tai missä haluaa.” [12:54-56] 
 

Joten ne, jotka käyttävät Yuusufin, olkoon rauha hänen päällään, esimerkkiä, käyttävät sitä 

osoittaakseen että hän tuli vakiinnutetuksi kuninkaan hallitukseen, ja he päättelevät tämän 

perusteella että mikäli on sallittua tulla ministeriksi ei-muslimihallituksessa, niin varmasti on 

sallittua äänestää vähiten vahingollista ehdokasta, joka tulee parlamentin jäseneksi toimimaan 

meidän puolestamme.
13

 

Ja niiltä, jotka käyttävät tätä todisteena, on täytynyt jäädä huomaamatta se, mitä Yuusuf, olkoon 

rauha hänen päällään, sanoi kahdelle seuralaiselleen vankilassa ennen tämän aseman 

vastaanottamista: 

 

 “Totisesti tuomiovalta ei kuulu kenellekään muulle kuin Allahille. Hän on määrännyt, ettette 

palvo mitään muuta kuin Häntä – se on (todellinen) suora uskonto, mutta suurin osa ihmisistä ei 

tiedä.” [12:40] 
 

Joten kuinka voisimme sanoa Yuusufista, olkoon rauha hänen päällään, että hän kompromisoi ja 

teki yhteistyötä hallituksessa sellaisten kanssa, jotka säätävät ihmisten tekemiä lakeja – vaikka hän 

juuri oli se, joka varoitti muita tästä asiasta, sanoen: “Totisesti tuomiovalta ei kuulu kenellekään 

muulle kuin Allahille”?! 

 

Ensinnäkin niiden, jotka käyttävät tätä esimerkkiä, on esitettävä todisteita näyttääkseen toteen 

väitteensä siitä, että tämän hallituksen laki ei ollut yhteneväinen Yuusufin, olkoon rauha hänen 

päällään, sharii’an kanssa (joka oli erilainen kuin meidän sharii’amme). Eikä tässä esimerkissä 

itsessään ole mitään, mikä ilmentäisi tätä (että se olisi ollut Yuusufin sharii’an vastainen hallinto). 

Sen sijaan on kerrottu että se kuningas, jonka kuningaskunnassa Yuusuf oli ministeri, tuli 

muslimiksi. 

 

Ibn Jariir At-Tabari kertoi että Mujaahid sanoi: ”Se kuningas, jonka kanssa Yuusuf oli, tuli 

islamiin.”
14

 Ja Al-Baghawi sanoi: ”Mujaahid ja muita sanoivat: ‟Yuusuf, olkoon rauha hänen 

päällään, ei lakannut kutsumasta tätä kuningasta islamiin, ollen hänelle ystävällinen, kunnes hän ja 

monet ihmisistä tulivat islamiin.‟” 

 

On myös kerrottu että Yuusuf, olkoon rauha hänen päällään, oli (itse asiassa) itse (kuin) hallitsija, ja 

hänen velvollisuutensa ministerinä oli hallita Egyptiä. 

 

Ibn Jariir At-Tabari kertoi As-Suddilta että hän sanoi: ”Kuningas värväsi Yuusufin hallitsemaan 

Egyptiä, ja hän oli se henkilö, joka oli vallassa, ja hän (myös) valvoi ostamista ja kauppaa kaikissa 

sen asioissa. Joten tämä oli Hänen sanansa: „Ja näin annoimme Yuusufille täyden vallan (siinä) 

maassa, ottaakseen siitä haltuunsa miten tai missä haluaa.‟” 

 

                                                 
13

 Ja tätä havainnollisti artikkelin ”Äänestää vai eikö äänestää” kirjoittaja, kun hän sanoi: ”Hän (Yuusuf) hyväksyi 

miniterin paikan hallituksessa, joka hallitsi muilla kuin Allahin lailla, saavuttaakseen suuremman hyvyyden. Nämä 

oppineet hyväksyvät sen, että itse asiassa meidän sharii‟assamme ei ole olemassa mitään, mikä olisi ristiriidassa tai 

kumoaisi sellaisen teon.” 

 
14

 Jaami’ Al-Bayaan ’an Ta’wiil Aay Al-Qur’aan, 9/217 
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Hän myös kertoi Ibn Zaidilta, koskien Hänen sanojaan “… ottaakseen siitä haltuunsa miten tai 

missä haluaa …”, että Hän sanoi: “Me laitoimme hänet valtaan kaikesta mitä siinä (Egyptissä) oli, 

missä tahansa missä hän halusi siitä pakasta. Hän teki siellä, mitä halusi. Se myönnettiin hänelle.” 

Ja Al-Qurtubi kertoi että Ibn „Abbaas sanoi Yusufista: “Joten hän istui sängyllään, ja kuningas 

lähestyi häntä. Ja kuningas tuli hänen kotiinsa naistensa kanssa, ja hänelle annettiin valta (koko) 

Egyptistä.” Al-Qurtubi sanoi: “Ja kun kuningas antoi Egyptin vallan Yuusufille, hän oli antelias 

ihmisille ja kutsui heitä islamiin kunnes he uskoivat häneen, ja hän asetti oikeudenmukaisuuden 

heidän keskuuteensa. Joten miehet ja naiset rakastivat häntä. Ja siitä, mitä on tullut Wahbilta ja As-

Suddilta sekä Ibn ‟Abbaasilta ja muilta, ovat kuninkaan sanat Yuusufille kun hän huomasi hänen 

täydellisen viisautensa määräyksien täytäntöön panemisessa ja oikeuden jakamisessa: ‟Minä annan 

sinulle vallan, joten tee mitä haluat. Ja me olemme ainoastaan sinun seuraajiasi, enkä minä ole 

kukaan kieltäytymään olemasta sinun alamaisesi ja tottelemasta sinua, enkä minä ole enempää kuin 

yksi alamaisistasi.‟”
15

 

 

Mikäli tämä on mahdollisuus – että tämä kuningas tuli muslimiksi – ja sen todisteena käyttämisestä 

(että laki olisi ollut sharii’an vastainen) tulee kyseenalaista, niin siinä tapauksessa on väärin käyttää 

sitä, johtuen periaatteesta “Mikäli mahdollisuus nousee esiin, se tekee sen todisteena käyttämisen 

tyhjäksi.” (Idhaa waradal-ihtimaal, batula bihil-istidlaal) 

 

Lisäksi, meitä ennen olleiden (kansojen) lainsäädäntö on usuul-oppineiden enemmistön mukaan 

meitä koskeva lainsäädäntö ainoastaan silloin, mikäli se ei ole ristiriidassa meidän lainsäädäntömme 

(sharii’amme) kanssa. Ja mikäli olettaisimme pohdinnan vuoksi, että Yuusuf ei olisi seurannut omaa 

sharii’aansa; niin sitten sanomme, että mikäli hän olisi elänyt tänä päivänä, ei hänellä olisi ollut 

mitään muuta mahdollisuutta kuin seurata sitä, mikä on paljastettu Muhammadille, olkoon rauha ja 

siunaukset hänen päällään. 

 

Mitä taas tulee joihinkin lukuisista muista väärinkäsityksistä, niin monet niistä keskittyvät tiettyjen, 

islamilaisesta lakiopista (fiqh) tunnettujen sääntöjen soveltamiseen.
16

 Niiden joukosta ovat mm.: 

 

2. Periaate: “Valitaan pienempi kahdesta pahasta” 

Ja tällä säännöllä ne, jotka sallivat vaaleihin osallistumisen, käyttävät tätä esittääkseen että 

äänestettäessä sellaista ehdokasta, jonka linjaukset ovat kaikkein vähiten islamin vastaisia, niin 

tämä on pienimmän pahan valitsemista. Tai he sanovat että valinta sen välillä, ettei äänestäisi 

ollenkaan ja sallisi jonkun pahemman ehdokkaan päästä voitolle, on suurempi paha kuin äänestää 

jotain toista (ehdokasta), jonka he tahtovat valita siksi että hänen periaatteensa ovat lähempänä 

islamia. Kuten useimpien islamilaisen lakiopin sääntöjen kohdalla, ihmiset usein nimeävät oikean 

säännön, ja sitten joko tulkitsevat sitä virheellisesti, tai sellaisissa tilanteissa, joissa se ei 

(todellisuudessa) pätisi. 

Tätä sääntöä käyttävien virhe on se, että sitä voidaan ainoastaan soveltaa silloin, mikäli valintojen 

tekeminen on väistämätöntä. Esimerkki tästä säännöstä on silloin, kun joku kohtaa kaksi valintaa, 

jotka ovat täysin vältettävissä olemattomia, ja joista kumpainenkin on kielletty. Joten mikäli henkilö 

olisi tällaisessa tilanteessa, jossa hänen on pakko valita kahden sellaisen asian välillä, jotka 

kumpikin ovat pohjimmiltaan kiellettyjä, niin hänen tulee valita pienempi (ts. vähemmän vakava) 

näistä kahdesta syntisestä valinnasta. Kuten eräs veli asian muotoili: 

                                                 
15

 Al-Jaami’ li Ahkaam Al-Qur’aan, 9/215 
16

 Ks. Ahmad Az-Zarqaa:n Sharh Qawaa’id Al-Fiqhiyyah, säännöt 25-28 
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Kun yritetään soveltaa tätä periaatetta tässä tilanteessa (äänestämis-tilanteessa), niin se on vastaava 

kuin että hän joisi alkoholia seuraavassa skenaariossa: Eräs veli kutsuu toisen veljen kotiinsa. Siellä 

hän tarjoaa hänelle kaksi lasia alkoholia: yhden jossa on 50% alkoholia, sekä toisen, jossa on 25% 

alkoholia; joten hän valitsee jälkimmäisen. 

Ja mitä tulee näihin demokraattisiin vaaleihin osallistumiseen, niin siinä ei ole olemassa yhtään 

minkäänlaista pakkoa, joten ei voi olla olemassa mitään tekosyytä tehdä shirkiä käyttäen tekosyytä 

”pienempi kahdesta pahasta”.
17

 Sen sijaan sanomme, että shirkin tekeminen – lähettämällä joku 

hallitsemaan ihmisten tekemien lakien mukaan Allahin sharii’an sijaan – on paljon pahempi paha, 

kuin tämän taaghuut-suuntautuneen järjestelmän äänestämättä jättäminen. Joten tosiasiassa se 

(todella) olisi aivan sama, kuin että tämä (yllä mainittu kuvitteellinen henkilö) valitsisi 50%:sen 

alkoholin 25%:sen sijaan (vaikka hänellä ei ole mitään pakkoa valita kumpaakaan niistä). 

3. Periaate: “Otetaan hyöty vahingon sijaan” 

Ja tämä sääntö on samankaltainen kuin edellä käsitelty. Ne, jotka käyttävät tätä sääntöä sallimaan 

demokraattisiin vaaleihin osallistumisen, sanovat että ne hyödyt, jotka koituvat sellaisen ehdokkaan 

valitsemisesta, jonka linjaukset ovat vähiten vahingollisia muslimeille, painavat enemmän kuin 

muiden (sellaisten) ehdokkaiden vahinko, joiden linjaukset ovat uhkaavampia heitä (muslimeita) 

kohtaan.
18

 

 

Ensinnäkin, ne väitetyt hyödyt, jotka koituisivat jonkin ehdokkaan valitsemisesta demokraattisin 

vaalein – tämän ollessa shirkiä, kuten on jo tullut esille – eivät salli sitä että tähän tekoon 

kannustettaisiin. Tämä johtuu siitä, että se, joka ottaa osaa tähän tekoon, tavoittelee tosiasiassa 

hyötyä Allahilta (mutta) rikkoen samalla Hänen tawhiidinsa loukkaamattomuutta. Moittiessaan Dr. 

Safar Al-Hawaalin kirjettä ”Avoin kirje George W. Bushille”, Shaikh Abu Basiir Mustafa Haliimah 

sanoi seuraavaa koskien Al-Hawaalin mainintaa siitä, että hän oli rohkaissut Yhdysvaltojen 

muslimeita äänestämään presidentti Bushia: 

                                                 
17

 Omituista kyllä, että jopa artikkelin ”Äänestää vai eikö äänestää” kirjoittaja käytti tätä tekosyytä artikkelissaan, 

välittömästi sen jälkeen, kun hän oli näennäisesti todennut että tätä sääntöä tulee soveltaa ainoastaan silloin, kun henkilö 

on pakotettu valitsemaan useamman kielletyn vaihtoehdon välillä, kuten hän sanoi: ”Yksi niistä kaikkein 

perustavanlaatuisimmista periaatteista, joille islam perustuu, on se, että mikäli henkilölle esitetään kaksi pahaa, eikä 

hänellä ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin tehdä toinen niistä, niin silloin hän karkottaa pois suuremman pahan (tai 

haraamin), vaikka se tarkoittaisi pienemmän pahan (tai haraamin) tekemistä. Imaam Ibn Taimiyyah sanoi: ‟Sharii‟ah 

on paljastettu saavuttaakseen kaikki mahdolliset hyödyt ja estääkseen ja vähentääkseen niin paljon vahinkoa, kuin 

mahdollista. Sen tavoite on tuottaa paras mahdollinen skenaario kahdesta hyvästä vaihtoehdosta mikäli molempia ei 

voida saavuttaa samanaikaisesti, sekä karkottaa pois pahin kahdesta pahasta, mikäli kumpaakin pahaa ei voida 

välttää.‟ (Al-Fataawa, 23/343)” 

 

Ja sen jälkeen, kun artikkelin ”Äänestää vai eikö äänestää” kirjoittaja oli (tästä huolimatta) käyttänyt tätä sääntöä 

sallimaan demokraattisiin vaaleihin osallistumisen, hän sanoi: ”On selvää, että joskus yksilöt joutuvat sellaiseen 

tilanteeseen, jossa heidän on pakko tehdä sellaisia päätöksiä, joita voitaisiin normaalisti pitää mahdottomina hyväksyä, 

tai jotka voivat olla kaukana siitä mitä he haluaisivat, johtuen siitä tosiasiasta että se on paras heille annetuista 

vaihtoehdoista.” 

 
18

 Ja artikkelin ”Miksi äänestää, ja ketä äänestää?” kirjoittaja käytti tätä logiikkaa sanoessaan: ”Äänestäminen 

itsessään ei ole pakollista tai suositeltavaa islamilaisen lain mukaan, mutta tavoite sen (äänestämisen) takana on 

saavuttaa muslimeille suurin hyöty, tai välttää pahaa.” Ja artikkelin ”Äänestää vai eikö äänestää” kirjoittaja luetteli ne 

hyödyt, jotka hän näki demokraattisiin vaaleihin osallistumisessa, ja jatkoi sitten sanoen: ”Näin sanottuani, ja 

johtopäätöksenä, niin tämän kirjoittajan mielipide on se, että johtuen siitä tilanteesta jonka tänä päivänä kohtaamme 

elämissämme, niin Yhdistyneen Kuningaskunnan muslimien tulisi osallistua poliittisesti useisiin tulossa oleviin 

vaaliprosesseihin saavuttaakseen useita sharii‟allisia hyötyjä.” 
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”Minä sanon: Sheikhin (ts. Safar Al-Hawaalin) sanat tässä ovat virheellisiä, ja ne torjutaan 

monistakin eri syistä. Niiden joukosta on se, että hänen oli väärin rohkaista muslimeita 

osallistumaan demokratian peliin, joka on valloillaan Amerikassa; sekä se, mitä tapahtuu sen takia, 

johtuen uskomuksissa (‟aqiidassa) ja shari‟assa (ts. sen ymmärryksessä) olevista virheistä, joiden 

lopputulokset eivät ole kehuttavia, ja joita ei voida antaa anteeksi riippumatta siitä, kuinka monia 

hyötyjä siitä väitettäisiin olevan. Joten kuinka sitten tässä, kun se on vastoin niin sharii‟an 

perusteita kuin sen yleisiä asioitakin, kuten olemme selventäneet monessa paikassa kautta 

(erilaisten) projektiemme?!”
19

 

 

Ja vaikka myöntäisimmekin, että demokraattisiin vaaleihin osallistumisesta todella olisi oikeita 

hyötyjä, niin tämä ei siltikään tee siitä teosta sallittua. Kuten Allaah, Korkein, sanoo: 

 

“He kysyvät sinulta alkoholista ja uhkapeleistä. Sano: ‟Niissä on suuri synti ja (jotain) hyötyä 

ihmisille, mutta niiden synti on suurempi kuin niiden hyöty…‟” [2:219] 
 

Ja näin ollen Allaah myös sanoi: 

“Oi te jotka uskotte, totisesti alkoholi, uhkapelit, al-ansaab (alttarikivet joilla pakanat uhrasivat) 

ja al-azlaam (päätöksenteossa käytetyt nuolet) ovat hirveä asia Shaitaanin tekosista, joten 

pysytelkää niistä loitolla, jotta olisitte menestyneitä...” [5:90] 

 

Tafsiirissaan ensimmäiselle (mainitulle) jakeelle, Ibn Kathiir sanoi: “Ja mitä tulee niiden (alkoholin 

ja uhkapelien) hyötyihin, niin ne ovat materiaalisia, mukaan lukien hyödyt vartalolle ja ruuan 

sulattamiselle, sekä kuona-aineista eroon pääseminen, mielen terävöittäminen, iloisen tunteen 

tuominen ja rahallinen hyöty niiden myymisestä. Myös uhkapelien kautta saadut ansiot, jotka 

käytetään perheeseen ja itseensä. Siitä huolimatta näitä hyötyjä enemmän painaa se selvä vahinko, 

jota ne aiheuttavat, ja joka vaikuttaa niin mieleen kuin uskontoonkin. Tästä johtuen Allaah sanoi: 

„…Mutta niiden synti on suurempi kuin niiden hyöty…‟”
20

 

 

Ja samoin myös vaikka myöntäisimme, että demokraattisiin vaaleihin osallistumisesta saattaa olla 

jotain hyötyä,
21

 niin henkilön uskonnolle koituva vahinko tämän shirk-teon tekemisestä lähettämällä 

joku säätämään lakeja Allahin rinnalla, on paljon suurempi hänen uskonnolleen ja uskolleen, kuin 

mitkään mahdolliset hyödyt. Ja me sanomme kaikella varmuudella, että shirk on paljon 

vahingollisempaa (Allahin) orjalle kuin mitkään päihteet ja uhkapelit, ja sen vaikutukset ovat monin 

verroin uhkaavampia. 

 

4. Periaate: “Teot perustuvat aikomuksiin” 

Ja ne, jotka soveltavat tätä periaatetta, sanovat, että niin kauan kuin henkilön aikomuksena on 

vähentää muslimeille tehtävää sortoa, tai saada heille jotain helpotusta tai muita tämän kaltaisia 

asioita, niin siinä tapauksessa tästä teosta tulee sallittu. Ja he sanovat, että niin kauan kuin hän ei aio 

tällä demokraattisiin vaaleihin osallistumisellaan tehdä mitään pahaa, ja niin kauan kuin hänen 

ainoa aikomuksensa on tuoda hyvää, niin tämä tekee siitä teosta sallitun ja ylistettävän. 

 

                                                 
19

 Waqafaat ma’ Ash-Shaikh Safar, s. 18 
20

 Tafsiir Al-Qur’aan Al-’Adhiim, 1/345 

 
21

 Ja tämä (että siitä olisi jotain hyötyä) on vieläkin vailla todistamistaan, sillä vaalien lopputulos ei ole koskaan varma, 

kuten ei myöskään ole mikään vallan ottavan puolueen tai parlamentin jäsenen teko. Mutta se, mikä on varmaa, on se, 

että saavuttaakseen nämä väitetyt hyödyt, henkilön on otettava osaa shirkin tekoon, kuten on jo mainittu. 
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Ja me sanomme, että tämä loogisen ajattelun virhe ei ole valloillaan ainoastaan tässä 

käsittelemässämme aiheessa, vaan se on tunkeutunut myös moniin muihin vakaviin aiheisiin. Tästä 

johtuen tulemme käsittelemään sitä hieman yksityiskohtaisemmin, in sha Allaah. 

 

Ensimmäinen pointti on se, että synnit eivät lakkaa olemasta syntisiä niitä tekevän ihmisen (hyvän) 

aikomuksen takia. Abu Haamid Al-Ghazzaali, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: ”Synnit 

eivät muuta luontoaan aikomuksen mukaan. Joten tietämättömän ihmisen on ymmärrettävä se 

hänen saws sanojensa ‟Teot perustuvat aikomuksiin‟ yleisyydestä, ajatellen että synti voidaan 

muuttaa tottelevaisuudeksi (hyvällä) aikomuksella, kuten esimerkiksi henkilö, joka puhuu pahaa 

jostain ihmisestä miellyttääkseen toisen ihmisen sydäntä, tai ruokkii tarpeessa olevan ihmisen 

jonkun toisen rahalla, tai rakentaa koulun, moskeijan tai sotilasleirin kielletysti hankitulla rahalla, 

aikoen tehdä hyvää. Tämä on kaikki tietämättömyyttä, ja aikomuksella ei ole minkäänlaista 

vaikutusta sen kumoamiseen, että se on rikkomus, väärin tekemistä ja synti. Itse asiassa hänen 

aikomuksensa tehdä hyvää pahalla keinolla – joka on sharii‟an vaatimuksia vastaan – on 

(itsessään) toinen paha. Joten mikäli hän on tietoinen tästä (pahasta keinosta), niin hän on 

itsepäinen sharii‟aa kohtaan. Mutta mikäli hän on tietämätön siitä, niin hän on syntinen 

tietämättömyytensä takia, sillä tiedon etsiminen on pakollinen velvollisuus jokaisen muslimin 

päälle. Lisäksi, koska hyvät teot voidaan ainoastaan tietää sellaisiksi sharii‟an kautta, niin kuinka 

sitten jokin paha (asia/teko) voisi olla hyvä? Se on erittäin epätodennäköistä. Itse asiassa ne asiat, 

jotka aiheuttavat tätä sydämessä, ovat salattu nautinto ja sisäinen halu…” 

 

Sitten hän jatkoi, sanoen: ”Se, mitä tällä tarkoitetaan, on se, että kenelle tahansa, joka 

tietämättömyyttään aikoo tehdä hyvää synnin kautta, ei tulla antamaan anteeksi, ellei hän ole uusi 

islamissa eikä hänellä ole ollut tarpeeksi aikaa hankkia tätä tietoa, ja Allaah sanoo: ‟Joten kysykää 

niiltä jotka tietävät, jos ette tiedä (itse).‟ [16:43]” 

 

Ja hän sanoi edelleen: “Näin ollen hänen saws sanontansa „Teot perustuvat aikomuksiin‟, on 

rajoitettu – mitä tulee (tekojen) kolmeen kategoriaan – tottelevaisuuteen ja sallittuihin asioihin 

(mubaahaat), mutta ei synteihin. Tämä johtuu siitä, että tottelevaisuus voi muuttua synniksi 

väärällä aikomuksella. Myös sallittua teko (mubaah) voi muuttua synniksi tai tottelevaisuudeksi 

aikomuksen kautta. Mutta tätä vastoin synti ei ikinä voi muuttua tottelevaisuudeksi (hyvän) 

aikomuksen kautta. Kyllä, aikomuksella voi olla vaikutusta siihen (syntiin); ja silloin siihen 

lisätään (muita) pahoja aikomuksia, jotka lisäävät sen taakkaa ja suurta pahaa lopputulosta, kuten 

olemme maininneet Katumuksen luvussa.”
22

 

 

Ja kumoamisessaan Shaikh ‘Abdul-‘Aziiz ibn Baazin fatwalle, jossa hän salli parlamentin jäseneksi 

tulemisen ja demokraattisiin vaaleihin osallistumisen perustuen sääntöön „Teot perustuvat 

aikomuksiin‟,
23

 Shaikh ’Abdul-Qaadir ibn ’Abdil-’Aziiz sanoi: 

 

”Minä sanon, että tämä fatwa on väärä sen mukaan, mitä olemme siteeranneet Imaam Al-

Ghazzaalilta, että synneistä ei tule sallittuja aikomuksen kautta. Ja lisäksi, kufr on suurin kaikista 

synneistä. Joten aivan kuten parlamenttiin liittyminen on kufria, niin siitä ei myöskään tule sallittua 

aikomuksen kautta. Tämä johtuu siitä (tosiasiasta), että parlamentti on se väline, jonka avulla 

demokraattista järjestelmää toteutetaan. Joten määräyksen tietäminen siihen osallistumisesta tai 

sinne valitsemisesta nojaa demokratian määräyksen tietämiseen, ja sen määräys on riippuvainen 

sen todellisuuden tuntemisesta.”
24

 

 

                                                 
22

 Ihyaa’ Uluum Ad-Diin, 4/388-391 
23

 Tämä fatwa annettiin Liwaa’ Al-Islaam-lehden numerossa 11, vuonna 1409H, sivulla 7 
24

 Al-Jaami fii Talab Al-’Ilm Ash-Shariif, 1/147-148 
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Näin ollen aikomus ei ole tekijä synnin sallimisessa niin kauan kuin sen tekijä on tietoinen siitä että 

se on synti. Eikä se tee sallituksi kufrin tai shirkin tekemistä, vaikka aikomus sen teon 

lopputuloksesta olisi hyöty tai helpotus muslimeille. Mikäli asia olisi näin, niin silloin voisimme 

myös sallia Raamattujen ja epäjumalankuvien myymisen jotta tulot voitaisiin lahjoittaa tarpeessa 

oleville muslimeille – ja kukaan ei sallisi sellaista asiaa. 

 

5. Periaate: “Hyvään määrääminen ja pahasta kieltäminen” 

Ne, jotka käyttävät tätä periaatetta, sanovat että vähiten vahingollisen ehdokkaan äänestäminen 

demokraattisissa vaaleissa, tai hänen äänestämisensä perustuen joihinkin hänen hyviin linjauksiinsa, 

jotka ovat vastoin hänen vastustajiensa pahoja linjauksia – niin tämä on yksi muoto hyvään 

määräämisestä ja pahan kieltämisestä.
25

 

 

Joten meidän vastauksemme tähän on se, että demokraattisiin vaaleihin osallistuminen on itsessään 

paha, josta tulee kieltää, sillä se pyrkii liittämään ihmisten halut Allahin, Kaikkein korkeimman, 

lainsäädännön rinnalle. Ja mikäli tämä käsite on selkeänä lukijan mielessä, niin se väite, että 

ehdokkaan äänestäminen demokraattisissa vaaleissa – mikä on shirkiä – on rinnastettavissa hyvään 

määräämiseen ja pahasta kieltämiseen – mikä on pakollista –, niin hän tulee huomaamaan, että tämä 

on (tosiasiassa) täydellinen vastakohta sekä päinvastaiseksi vaihtaminen tälle periaatteelle, jota alun 

alkaenkin sovellettiin virheellisesti.
26

 

 

                                                 
25

 Artikkelin ”Äänestää vai eikö äänestää” kirjoittaja ei maininnut tätä periaatetta ainoastaan salliakseen 

demokraattisiin vaaleihin osallistumisen, vaan jopa tekemään siitä pakollista, kun hän sanoi: ”Lukuisat tekstit 

Koraanista ja Sunnasta todistavat sen, että hyvään määrääminen ja pahasta kieltäminen ovat olennainen osa uskoa, ja 

näin ollen yksi suurimmista islamin yhteiskunnallisista velvoitteista, kuten Allaah sanoo: “Te olette paras kansa 

(umma), joka on nostettu ihmisille – määräätte hyvään ja kiellätte pahasta, ja uskotte Allahiin...” [3:110] Tähän 

perustuen, jokaisen muslimin on pakollista muuttaa pahat asiat elämässään. (Joten) epäilemättäkin, mikäli meillä on 

potentiaalinen mahdollisuus viivästyttää ja sabotoida vallassa olevien suunnitelmia, niin tästä tulee meille pakollinen 

velvoite.” 

 

Ja artikkelin ”Miksi äänestää, ja ketä äänestää?” kirjoittaja vaikutti tekevän saman, kun hän sanoi: ”…Muslimien on 

suositeltavaa, tai jopa pakollista äänestää sitä puoluetta, joka tulee olemaan kaikkein hyödyllisin kansallisella ja 

kansainvälisellä tasolla, ja joka tulee lisäämään sitä mikä on hyvää, tai vähintäänkin vähentämään nykyistä, tämän 

päivän maailmassa valloillaan olevan pahan määrää. Samalla muslimin tulisi myös ponnistella mitä suurimmissa 

määrin vastustaakseen niitä, joiden periaatteet ovat ihmiskunnan hyvinvointia vastaan.” Etsimme Allahilta suojelusta. 

 
26

 Ja pahimmista asioista, joita tuli esiin artikkelissa ”Miksi äänestää, ja ketä äänestää?”, oli kirjailijan toteamus: 

”Jotkut muslimit saattavat tulla siihen johtopäätökseen, että vaaliprosessista pidättäytyminen on parempi islamille ja 

muslimeille. Mikäli tämä on se, mitä yksilö uskoo, niin hänen ei tulisi pakottaa mielipidettään muille muslimeille 

estämällä heitä äänestämästä, tai vaatimalla heitä hylkäämään äänestämisen väittämällä että se on epäuskon teko. 

Tämä olisi verrattavissa epäoikeudenmukaisuuteen ja sortoon.” 

 

Tämä on siis se sama kirjoittaja, joka aiemmin teki pakolliseksi demokraattisiin vaaleihin osallistumisen periaatteella 

hyvään määräämisestä ja pahan kieltämisestä?! Ja tämä on se sama, joka nyt kieltää niitä meistä, jotka näkevät shirkiä 

tässä teossa, estämästä muslimeita putoamaan siihen?! Ja vaikka hän ei näkisi tätä tekoa kiellettynä, niin kuinka hän voi 

kieltää niitä muslimeita, jotka näkevät sen selkeän ja ilmeisen shirkin edustajien delegoimisessa kufr-parlamenttiin 

säätämään heidän puolestaan ihmisten tekemiä lakeja, (kuinka hän voi kieltää heitä) määräämästä hyvään ja kieltämästä 

pahaa?! Miksi hänen sopii määrätä hyvää (kuten hän asian näkee), mutta me emme saa estää pahaa (kuten me sen 

näemme)?! Ja kuinka hän voi kutsua meidän hyvään määräämistämme ja pahan kieltämistämme pahaksi 

”epäoikeudenmukaisuudeksi ja sorroksi”!? Eikö se ole juuri hän, joka pakottaa mielipidettään meille?! Eikä ole 

epäilystäkään siitä, että tämä yksilö on tässä tapauksessa kääntänyt tämän periaatteen päinvastaiseksi, ja että hän = 

on ottanut asiakseen sen rajoittamisen niihin asioihin, jotka hän näkee pakollisina – vaikka se on hän itse, joka on 

pudonnut väärinkäsityksiin tätä asiaa koskien. Joten hänen tulisi pelätä Allahia! 
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Tunnetuista hyvään määräämisen ja pahasta kieltämisen ehdoista on se, että se on tehtävä sallituin 

keinoin. Näin ollen ei ole sallittua tappaa ihmistä estääkseen häntä varastamasta, eikä ole sallittua 

huijata muslimilta hänen rahojaan estääkseen häntä maksamasta korkoa, eikä ole sallittua kidnapata 

jonkun miehen perhettä estääkseen häntä hakkaamasta heitä. Tämä ei ole hämärän peitossa sille, 

jolla on alkeellisinkin ymmärrys hyvään määräämisestä ja pahan kieltämisestä. 

 

Toinen ehto on se, että sen määräämisen ja kieltämisen lopputuloksen ei tule johtaa vielä 

suurempaan pahaan. Shaikh Al-Islaam Ibn Taimiyyah, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi:  

”Ja mikäli ne, jotka määräävät ja kieltävät, tietävät että heidän tekonsa lopputuloksena tulee 

olemaan toisistaan erottamaton yhdistelmä hyvää ja pahaa, niin heidän ei ole sallittua tehdä sitä 

ennen kuin he arvioivat sen seuraamuksia. Mikäli hyvä olisi valitsevaa, niin hänen tulisi edetä 

asian suhteen. Ja mikäli paha olisi vallitsevaa, niin hänen on kiellettyä tehdä sitä, vaikka se 

merkitsisi pienemmän hyvän menettämistä. Tässä tapauksessa se hyvä määrääminen, joka johtaisi 

vielä suurempaan vääryyteen, olisi (itse asiassa) pahaan määräämisen teko ja edistämistä 

tottelemattomuudessa Allahia ja Hänen Lähettilästään kohtaan.”
27

 

 

Ja Ibn Al-Qayyim, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: “Joten mikäli henkilön pahasta 

kieltämisen teko johtaisi siihen, mikä on vielä pahempaa ja vielä vihatumpaa Allahille ja Hänen 

Lähettiläälleen, niin ei ole sallittua kieltää sitä, vaikka Allaah vihaa sitä (ts. sitä pahaa) ja vihaa 

niitä, jotka tekevät sitä.”
28

 

Joten niiden yrityksistä, jotka kutsuvat demokraattisiin vaaleihin osallistumiseen, maksetaan shirkin 

ja tottelemattomuuden hinnalla. Joten tutki vaakaa. Vaikka me olemmekin veljiemme kanssa samaa 

mieltä muslimien tänä päivänä Irakissa ja muualla kohtaamasta, murheellisesta tilanteesta, niin me 

punnitsemme shirkin tekoa vastaan tämän (asian), mihin meitä kutsutaan aikomuksella vähentää 

muslimien sortamista. Kuten Allaah, Kaikkein Korkein, sanoi: 

“…Ja„Al-Fitnah‟ on pahempi kuin tappaminen…” [2:191] 

 

Ja Hän, Korkein, sanoi myös: 

 

“…Ja „Al-Fitnah‟ on suurempi (vakavampi) kuin tappaminen…” [2:217] 

 

Ja tässä sana “Al-Fitnah” tarkoittaa shirkiä ja kufria, kuten on käynyt ilmi tafsiir-kirjoista. Shaikh 

Al-Islaam Ibn Taimiyyah, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi näistä jakeista: ”Toisin sanoen, 

että tappaminen – vaikka siinä onkin pahuutta – niin epäuskovaisten fitnassa on pahasta jotain 

sellaista, joka on vielä suurempaa kuin se.”
29

 

 

Ja Shaikh ’Ali Al-Khudair mainitsi luvussaan ”Laa ilaaha ill Allaah:n todistamiseen kutsuminen”, 

että Shaikh Sulaimaan ibn Sahmaan sanoi näistä jakeista: ”Al-Fitnah on kufr (ts. tarkoittaa kufria). 

Joten mikäli kaikki beduiinit ja kaikki kaupunkien asukkaat (ts. kaikki ihmiset) taistelevat kunnes he 

(epäuskovaiset) ovat kaikki poissa, niin se olisi vähemmän vakavaa kuin se, että he asettaisivat 

maahan (valtaan) taaghuutin, joka hallitsee sillä, mikä on vastoin islamin sharii‟aa.”
30

 

 

                                                 
27

 Al-Amr bil-Ma’ruuf wan-Nahiy ’an Al-Munkar, s. 21 
28

 I’laam Al-Muwaqqi’iin, 3/4 
29

 Al-Fataawaa, 28/355 
30

 Ks. Al-Jam’u wat-Tajriid fii Sharh Kitaab At-Tawhiid, s. 121 
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Näin ollen ei ole olemassa epäilystäkään siitä, että shirk-teon tekeminen aikomuksena vähentää 

muslimeihin kohdistuvaa vahinkoa – niin se shirk on paljon suurempi paha, eikä sitä voida tehdä 

osana hyvään määräämistä ja pahan kieltämistä, sillä sen teon pahuus (itsessään) painaa enemmän 

kuin muslimeihin kohdistuvan vahingon pahuus.
31

 

 

6. Periaate: “Välttämättömyys tekee kielletyn sallituksi” 

Joten ne, jotka käyttävät tätä periaatteetta, sanovat, että muslimit ovat välttämättömyyden 

(daruurah) tilassa, jolloin kiellettyjen tekojen tekemisestä – kuten demokraattisiin vaaleihin 

osallistumisesta – tulee sallittuja.
32

 

 

Mutta mitä tulee tämän periaatteen käyttämiseen, niin lukijan tulee tietää, että se ei ole 

absoluuttinen. Sen sijaan tälle periaatteelle on olemassa poikkeuksia ja ehtoja, jotka tekevät siitä 

sovelluskelvottoman demokraattisiin vaaleihin osallistumisen suhteen. 

 

Ensinnäkin, on olemassa asioita, jotka eivät kelpaa välttämättömyyksiksi. Näin ollen tulee olla 

varovainen siinä, ettei sovella tämän periaatteen sallimaa helpotusta johonkin sellaiseen, joka ei 

edes kelpaa välttämättömyydeksi. Ja tiedetään että välttämättömyyksiä on viisi peruskategoriaa: 

henkilön uskonto, henkilö itse (hänen elämänsä), hänen mielensä (ts. mielenterveytensä), hänen 

sukujuurensa/kunniansa, sekä hänen rahansa.
33

 Näin ollen ei ole sallittua (esimerkiksi) tehdä zinaa 

tai naida joku sellainen, jonka kanssa ei pohjimmiltaan ole sallittua mennä naimisiin (ts. mahram) 

johtuen omista seksuaalisista haluistaan, ja sitten esittää syntinsä tekosyyksi yllämainittu periaate. 

 

Toiseksi, kun on kyse kufrista ja shirkistä, niin ei ole mitään tekosyytä tehdä sitä 

välttämättömyyden (daruurah) takia. Tämä johtuu siitä, että kufrin tai shirkin tekeminen on 

itsessään rikkomus yhtä välttämättömyyden kategoriaa vastaan; eli henkilön uskontoa, kuten on jo 

mainittu. Itse asiassa se on rikkomus kaikkein suurinta välttämättömyyttä vastaan: henkilön 

uskonto. Joten kuinka kukaan voi pyrkiä oikeuttamaan yhden välttämättömyyden säilyttämisen 

toisen (ja vielä paljon suuremman) välttämättömyyden kustannuksella? Päinvastoin, ainoa tilanne, 

jolloin se on sallittua, on silloin, kun henkilö on pakotettuna (ikraah).
34

 

 

Ja kuinka voisimme katsoa joitain sellaisia esimerkkejä, jolloin (todella) on sallittua tehdä syntiä, 

perustuen lainvoimaiseen välttämättömyyteen – ja sitten käyttää sitä vertailua sallimaan kufrin ja 

shirkin tekemisen? 

 

Shaikh Al-Islaam Ibn Taimiyyah, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: ”Totisesti ne asiat, jotka 

ovat kiellettyjä, niiden joukossa on sellaisia, joista on selkeästi ilmaistu että islamilainen 

lainsäädäntö ei ole sallinut mitään (osaa) niistä – ei välttämättömyyden, eikä muun kuin 

                                                 
31

 Ja tämä on kytköksissä kahteen seuraavaan periaatteeseen, joten kiinnitä huomiota siihen, kuinka ne ovat toisiinsa 

kietoutuneita. 

 
32

 Ja aiemmin mainitusta ”Äänestää vai eikö äänestää”-artikkelin kirjoittajan lainauksesta päätellen vaikuttaa siltä, että 

hän tunnustaa sen, että pohjimmiltaan tämä ei ole sallittua; mutta näyttää siltä, että hän katsoi välttämättömyyden, 

muiden asioiden joukossa, tekevän siitä sallittua, kun hän sanoi: ”Voidaan kysyä, ‟Entä jos ei ole mitään sharii‟aa, jota 

sovelletaan – mitä me sitten teemme? Onko meillä mitään muuta vaihtoehtoa kuin se, mikä on edessämme?‟” 

 

Ja ”Miksi äänestää, ja ketä äänestää?”-artikkelin kirjoittaja näyttäisi olevan samaa mieltä sanoessaan ”…Muslimien on 

ponnisteltava toteuttaakseen tarvittavat keinot, jotka mahdollistavat heille tämän tavoitteen saavuttamisen.” 

 
33

 Ks. Fath Al-Baarii, 1/179 

 
34

 Ja tulemme käsittelemään tätä seuraavan periaatteen yhteydessä, in sha Allaah. 
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välttämättömyyden takia – kuten shirk ja kielletyt seksuaaliset teot sekä Allahista puhuminen ilman 

tietoa, ja selkeä rikkominen. Ja ne ovat ne neljä asiaa, jotka on mainittu Hänen, Korkeimman, 

sanoissa: ‟Sano: Totisesti Herrani on kieltänyt kaikki suuret, pahat synnit – niin avoimesti kuin 

salassakin tehdyt –, sekä (kaikki muutkin) synnit, epäoikeudenmukaisen sorron; ja sen, että 

liitätte Allahin rinnalle sellaista, mihin Hän ei ole antanut oikeutusta, ja että sanotte Allahista 

jotain mitä ette tiedä.‟ [7:33] Joten nämä asiat on kielletty kaikissa sharii‟oissa. Ja tämän kiellon 

kanssa Allaah lähetti kaikki Lähettiläät, eikä Hän sallinut niistä mitään vähimmässäkään määrin, ei 

millään ehdolla ehtojen joukosta. Ja tämän takia ne paljastettiin Mekkalaisessa suurassa (ts. jo 

ilmestyksen alkumetreillä).”
35

 

 

Shaikh ’Ali Al-Khudair kertoi Shaikh Hamad ibn ’Atiiqilta, joka sanoi: ”Hän, Kaikkein Korkein, 

sanoi: ‟Totisesti hän on kieltänyt teille (ruuasta) vain kuolleen (lihan), veren, sianlihan sekä sen, 

mikä on teurastettu uhrauksena muille kuin Allahille. Mutta joka on tarpeen pakottamana ilman 

tahallista väärintekemistä ja tottelemattomuutta, niin hänen päälleen ei ole mitään syntiä.‟ 
[2:173] Joten siitä tehtiin ehto, silloin kun on olemassa välttämättömyys, että se, joka syö sitä, tekee 

niin ilman tahallista tottelemattomuutta ja rikkomusta. Ja ero näiden kahden ehdon (ts. pakon ja 

välttämättömyyden) välillä ei ole piilotettu.” Ja hän (Hamad ibn ‟Atiiq) sanoi: “Ja kuolleen (lihan) 

sallittavuudessa tarpeessa olevalle – onko siinä mitään sellaista, mikä viittaa vapaaehtoisen 

uskosta luopumisen sallittavuuteen?! Ja onko tämä vertaus lähelläkään vertausta oman siskonsa tai 

oman tyttärensä kanssa avioitumisesta, perustuen siihen että vapaa ihminen saa naida orjan kun 

hän pelkää zinaa tai kyvyttömyyttä naida (vapaata naista)? Joten tämä epäilysten haalija on 

lisännyt vielä enemmän kuin niiden vertaus, jotka sanoivat: ‟Totisesti kaupankäynti on vain kuten 

riba (korko).‟ [2:275]”
36

 
 

Ja Shaikh ‘Ali Al-Khudair jatkoi: “Ja me sanomme: Onko kuolleen (lihan) sallittavuudessa 

tarpeessa olevalle henkilölle mitään sellaista, joka viittaisi että on sallittua mennä vapaaehtoisesti 

shirk-neuvostoihin, liittäen itsensä sekularistien ja taaghuut-suuntautuneiden hallitusten kanssa 

käyttäen väitettä ‟da‟wan hyödyistä‟!?”
37

 

 

7. Periaate: “Kufr annetaan anteeksi pakon takia” 

Kun kerran on vahvistettu, että kufrista ja shirkistä ei tule sallittuja tarpeen vaatiessa, kuten 

edellisessä periaatteessa on tullut esille, niin seuraava askel on laillistaa demokraattisiin vaaleihin 

osallistuminen tätä sääntöä käyttäen. Ja ne, jotka käyttävät tätä periaatetta, pyrkivät osoittamaan että 

tilanne on niin äärimmäinen, että tämä on pakon (ikraah) alainen asia.
38

 Ja me sanomme, että mikäli 

joku todella olisi pakotettu osallistumaan demokraattisiin vaaleihin, niin (siinä tapauksessa) tämä 

sääntö antaisi hänelle armahduksen eikä hänen päälleen olisi mitään syytöstä sen tekemisestä. 

 

Mutta, pakon määritelmä ja ehdot eivät ole olemassa tässä tilanteessa, jota me käsittelemme. 

Ensinnäkin, pakon määritelmä edellyttää sitä, että henkilö kirjaimellisesti pakotetaan tekemään 

jotain, eikä niin, että hän tekee sen vapaaehtoisesti. 

 

’Alaa’ud-Diin Al-Bukhaarii määritteli pakon olevan: ”Toisen henkilön pidätteleminen sellaisessa 

asiassa jonka hän on kieltäytynyt tekemästä, sen pelon kautta, että se, joka tekee sitä (pakottaa 

                                                 
35

 Al-Fataawa, 14/470-471 
36

 Hidaayah At-Tariiq, s. 151 
37

 Al-Jam’u wat-Tajriid fii Sharh Kitaab At-Tawhiid, s. 121 

 
38

 Ja artikkelin ”Miksi äänestää, ja ketä äänestää?” kirjoittaja tuntui käyttävän tätä terminologiaa sanoessaan: ”On 

selvää, että joskus yksilöt joutuvat sellaiseen tilanteeseen, jossa heidän on pakko tehdä sellaisia päätöksiä, joita 

voitaisiin normaalisti pitää mahdottomina hyväksyä…” 
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häntä), kykenee toteuttamaan sen (uhkauksensa). Joten toisesta tulee pelokas ja hänen 

tyytyväisyytensä (sen asian tekemiseen) poistuu (tämän) pakottamisen takia.”
39

 

 

Ja Dr. Muhammad ibn ‘Abdillaah Al-Wuhaybi sanoi: “Se on sellainen (asia), joka tapahtuu 

pakotetulle henkilölle itselleen, eikä tällä yksilöllä ole enää mitään muuta kykyä tai valinnanvaraa 

sen takia.”
40

 

Näin ollen se, joka käyttää tätä periaatetta sallimaan demokraattisiin vaaleihin osallistumisen, ei voi 

väittää sen olevan pakkoa (ikraah). Ja pelkästään se tosiasia, että muslimeita kutsutaan tekemään 

tätä asiaa vapaaehtoisesti, on selvin todiste siitä, että heitä ei pakoteta tekemään niin. 

 

Ja mitä tulee pakon (ikraah) ehtoihin, niin Ibn Hajar sanoi: ”Ja pakon ehtoja on neljä. Ensimmäinen 

on että se, joka tekee sitä (pakottaa toista), kykenee laittamaan täytäntöön sen, millä hän uhkaa; ja 

uhattava henkilö on kykenemätön torjumaan sen (uhan) edes pakenemalla. Toinen on että se on 

hänen vahva olettamuksensa, että mikäli hän kieltäytyy (tekemästä kuten häntä määrätään), niin 

tämä uhkaus toteutetaan hänen päälleen. Kolmas on että se, millä häntä uhataan, on jotain 

välitöntä. Joten mikäli hän (pakottaja) sanoo ‟Jos et tee tätä, hakkaan sinut huomenna‟, niin häntä 

ei pidetä pakotettuna. Poikkeus tästä on se, mikäli hän mainitsee jonkin ajan, joka on hyvin lähellä, 

tai mikäli hän ei tunnetusti peräänny (sanoissaan). Neljäs on se, että pakotettu henkilö ei osoita 

mitään sellaista, mikä ilmentäisi hänen vapaaehtoista suostumistaan.”
41

 

 

Näin ollen tämä on pätevä sääntö, ja mikäli joku todella olisi pakotettu osallistumaan 

demokraattisiin vaaleihin, niin tämä antaisi hänelle sen takia armahduksen siitä kufrista ja shirkistä, 

jota hän on sen kautta tehnyt. Mutta on selvää että se, mitä tässä tapauksessa kutsutaan pakoksi, ei 

täytä pakon (ikraah) määritelmää, eikä se myöskään täytä kriteerejä niistä ehdoista, jotka tekevät 

sen (pakon) hyväksyttäväksi. 

 

Huomautus pakkoa koskien: 

Se, mitä tapahtuu meidän aikanamme meidän muslimiveljillemme ja -siskoillemme sellaisissa 

paikoissa kuin Irakissa ja muualla, todella laittaa monet heistä sellaisiin tilanteisiin, jotka (todella) 

kelpaavat pakosta (ikraah) niin sen määritelmän kuin siihen vaadittavien ehtojenkin mukaan. Eikä 

ole epäilystäkään siitä että näitä asioita on tapahtunut, ja että Allahin viholliset – Allaah kirotkoon 

heidät – ovat kiduttaneet, tappaneet, raiskanneet ja silponeet meidän kansaamme. Kuka tahansa, 

joka kuulee tällaisten tapausten yksityiskohtia, olisi samaa mieltä siitä, että jos monet näistä 

muslimeista olisivat sellaisissa tilanteissa ja heidät pakotettaisiin tekemään kufria tai shirkiä jotta se 

kidutus loppuisi, niin he saisivat anteeksi yllämainitun säännön kautta. 

 

Mutta tosiasia on se, että ne, jotka kutsuvat osallistumaan demokraattisiin vaaleihin, eivät ole niiden 

pakottamia, jotka tekevät näitä tekoja muualla meidän muslimiveljiämme ja -siskojamme vastaan. 

Joten tästä syystä ei ole olemassa mitään tilaa soveltaa tätä sääntöä salliakseen yhden 

muslimiryhmän tehdä shirkiä ja kufria niiden muslimien puolesta, jotka kärsivät vihollistensa 

käsissä toisella puolen maailmaa. Ja tämä kammottava todellisuus ei myöskään vie pois sitä 

tosiasiaa että ne, jotka kutsuvat äänestämään parlamentin jäseniä, sekä ne, jotka heitä äänestävät, 

eivät ole pakotettuja tekemään niin, eivätkä myöskään (tarvittavat) ehdot ole käsillä, jotta tätä 

voitaisiin kutsua pakoksi. 

                                                 
39

 Kashf Al-Asraar, 4/482 
40

 Nawaaqid Al-Iimaan Al-I’tiqaadiyyah wa Dhawaabit At-Takfiir ’ind As-Salaf, 2/7 
41

 Fath Al-Baarii, 12/311 
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Määräys koskien niitä, jotka osallistuvat demokraattisiin vaaleihin  

Mitä tulee niihin ihmisiin, jotka ottavat osaa tähän shirkiin, niin ei ole epäilystäkään siitä, että he 

tekevät kufria ja että heidän tekoaan eivät tee sallituksi mitkään edellä mainitut epäilykset ja 

väärinkäsitykset, joita tähän on listattu. Mutta (samalla) toinen asia, joka on myös yhtä varmaa, on 

se, että suurin osa niistä veljistämme ja siskoistamme, jotka kutsuvat osallistumaan ja osallistuvat 

itse demokraattisiin vaaleihin, eivät tiedä täyttä todellisuutta siitä, mitä tämä teko (todella) 

merkitsee. Tämä on yksi huomionarvoinen asia. 

 

Toiseksi, on selvää että suurin osa niistä, jotka todella osallistuvat demokraattisiin vaaleihin, tekevät 

niin ainoastaan aikoen tuoda jotain hyvää tai vähentää jotain vahinkoa. Ja vaikka emme sanokaan 

että sellaisen henkilön aikomus, joka tekee kufria tai shrikiä, voisi estää sitä tekoa kuvailtavan 

sellaiseksi; niin se, mikä on oikein, on se, että shirkiä tekevän henkilön tietämättömyys, uskoessaan 

sen olevan hyvä teko ja aikoen sillä tottelevaisuutta, on yksi estävä tekijä heidän epäuskovaisiksi 

julistamisensa estävien tekijöiden joukosta. 

 

Näin ollen emme lakkaa kutsumasta tätä tekoa shirkiksi tai kufriksi, vaikka sitä tekevät aikoisivat 

sillä hyvää ja etuja.
42

 Mutta koska he ovat tietämättömiä tämän teon todellisuutta koskien, ja koska 

asiasta tulee sekavat sen sallineiden oppineiden fatwojen takia – perustuen joihinkin kumoamiemme 

periaatteiden käyttöön – niin se, että välittömästi tuomittaisi joku henkilö (epäuskovaiseksi) tämän 

teon kufrin perusteella, on äärimmäinen reaktio, emmekä tee niin ennen kuin asia on selvennetty 

hänelle ja kaikki hänen väärinkäsityksensä poistettu. 

 

Varoituksessaan niille, jotka menevät äärimmäisyyksiin epäuskon julistamisessa muille (takfiir), 

Abu Muhammad ’Aasim Al-Maqdisi sanoi seuraavaa niistä, jotka kiirehtivät tekemään takfiir niille 

jotka osallistuvat demokraattisiin vaaleihin: 

 

”Ja heidän (äänestävien muslimeiden) joukostaan on niitä, jotka tuodaan (paikan päälle), ja hän 

näkee ne huolitellut (kampanja)julisteet, joihin on kirjoitettu selväpiirteisellä tekstillä: ‟Islam on 

ratkaisu‟, ja muita tämän kaltaisia iskulauseita, joilla lakeja säätävät epäjumalanpalvojat 

huijaavat tavallisia muslimeita. Joten he äänestävät heitä ja valitsevat heidät rakkaudestaan 

islamia kohtaan sekä liittäytymisestään sen sharii‟aan – eivätkä he tunne tai tarkoita sitä shirkin 

umpikujaa, jonka ne edustajat ottavat (kuljettavakseen) voidakseen väitteidensä mukaan hallita 

joillain (islamilaisen) lainsäädännön rangaistuksilla. Joten tämä kaikki on pidettävä mielessä 

niiden kanssa, jotka suoranaisesti osallistuvat lainsäädäntöön, tai vannovat valan kunnioittaa 

kufrin lakeja, tai vievät tuomion heidän päätettäväkseen, tai muita kufrin sanoja ja tekoja, joita 

edustajat tekevät. Ja on tiedettyä, että äänestäjä ei tee kaikkea sitä. Sen sijaan hän ainoastaan 

valitsee ja delegoi (nämä asiat) omasta puolestaan sille, kenet hän valitsee.” 

 

Ja sitten hän jatkoi sanoen: ”Ja tästä johtuen ei ole sallittua kiirehtiä julistamaan hänen 

kaltaistensa epäuskoa (takfiir), muuta kuin vasta sen jälkeen, kun (asia) on selvennetty, ja hänelle 

on tehty selväksi lakeja säätävien edustajien teot sekä se, mitä he tekevät sellaisista kufrin teoista, 

jotka tekevät tyhjäksi islamin uskon ja kaikkien maailmojen Herran tawhiidin. Sitten, mikäli hän 

senkin jälkeen inttää äänestävänsä, niin hän tulee epäuskovaiseksi. Joten on pakollista tehdä ero 

äänestäjien välillä: (edellä mainitun, sekä) sellaisen välillä, joka ei aikonut sitä – vaan hän aikoi 

valita jotain muuta kuin lainsäätäjän. Joten (tälle) toiselle ei tehdä takfiir muuta kuin vasta 

todisteiden esittämisen jälkeen, sillä hän – vaikka ulkoisesti hän onkin tehnyt kufr-teon niiden 

mukaan, jotka eivät tiedä hänen aikomustaan – niin tilanteen väärinymmärtäminen ja (sitä 
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ympäröivät) väärinkäsitykset, sekä se tosiasia, että demokratia ja parlamentit käyttävät nimiä, 

titteleitä ja ilmaisuja jotka ovat vieraita, niin jotkut ihmiset ovat alkaneet tehdä tekoja ollessaan 

tietämättömiä niiden todellisuudesta. Joten tämä kuuluu kategoriaan sellaisesta, joka antaa 

lausunnon tai puhuu sanoja, joiden merkitystä hän ei tiedä.”
43

 

 

Joten niiden, jotka ymmärtävät demokratiaa koskevan määräyksen todellisuuden, ja erityisesti 

demokraattisiin vaaleihin osallistumista koskevan määräyksen, on tehtävä tämä asia selväksi 

ihmisille sekä selvennettävä ja poistettava nämä väärinkäsitykset. 

 

Johtopäätös: 

Oi lukija, ei ole epäilystäkään siitä, että muslimit kohtaavat kammottavia hirmutekoja meidän 

aikanamme. Ja silmät ovat märkiä kyyneleistä ja sydän täynnä raivoa nähdessään ja kuullessaan 

uutisia siitä että veljemme ja siskomme kohtaavat näitä tämänhetkisiä tilanteita. Jokaisen, joka ei 

tulle ahdistusta ja masennusta pohtiessaan tätä nykyistä todellisuutta, on kyseenalaistettava uskonsa 

ja tarkasteltava kuollutta sydäntään. 

Ja samalla kuitenkin muistutamme veljiämme ja siskojamme olemaan huijaantumatta Shaitaanin 

ansoihin, joilla hän haluaa johtaa heidät harhaan. Ja meidän on varottava ettemme salli itseämme 

käytettävän hyväksi niiden toimesta, jotka haluavat hyödyntää meidän sympatioitamme ja 

pelkojamme, niin että putoamme shirkiin ajatellen tekevämme hurskaita tekoja. 

 

Ja pitäen tämän mielessä, me emme kiellä osallistumista tiettyihin poliittisiin aktiviteetteihin, jotka 

eivät pidä sisällään shirkiä tai kufria – niin kauan kuin tämä tehdään sopusoinnussa sunnan kanssa, 

eikä henkilö putoa eksytykseen sitä koskien – kuten mielenosoituksiin, kokoontumisiin ja 

kampanjoihin sekä muihin vastaaviin poliittisesti suuntautuneisiin aktiviteetteihin, jotka eivät tule 

mukaan sharii’an kieltoihin. 

 

Loppusanoina, tämä on se, mitä olemme kyenneet tuottamaan vastauksena tähän viimeaikaiseen 

väittelyyn joka on äskettäin puhjennut, ja on ollut meidän aikomuksemme käsitellä nimenomaan 

demokraattisiin vaaleihin osallistumisen aihetta, sekä kumota joitakin tähän kutsuvien ihmisten 

väitteistä. Ja mikäli esiin tuotu on oikein, niin se on Allahilta, Kaikkein korkeimmalta, ja kaikki 

virheet ja puutteet ovat meistä itsestämme ja Saatanasta, jolta etsimme suojaa Allahissa. Ja olkoon 

Allahin rauha ja siunaukset Profeettamme Muhammadin ja hänen perheensä ja seuralaistensa päällä 

Viimeiseen päivään asti. 

 

20. Rabii’ Ath-Taanii, 1425/ Tiistaina 8. Kesäkuuta 2004 

At-Tibyaan Publications 
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Liite 1: Tiivistetty fatwa vaaleihin osallistumisen määräyksestä 

Lainsäädännöllisiin vaaleihin osallistuminen epäuskon maissa
44

 

 

Allahin, Armeliaimman Armahtajan nimeen 

 

Veli ja Shaikh Abu Muhammad Al-Maqdisi – Allaah suojelkoon häntä ja pitäköön hänestä huolta – 

As Salaamu ’Alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh, 

 

Kysymykseni koskee määräystä lainsäädännöllisiin vaaleihin osallistumisesta kufrin maissa, ja 

erityisesti Amerikassa, sillä minulle on kerrottu joidenkin Sheikhien sallivan tämän – ja jotkut jopa 

nostivat tämän määräyksen tasoa tehden Amerikassa oleviin vaaleihin osallistumisesta pakollista, 

sillä perusteella että se hyödyttää siellä olevia muslimeita. Ja he – ts. ne oppineet – tekevät 

määräyksessä eron niihin kokoonpanoihin (parlamentteihin), jotka ovat kufrin maissa, sekä niihin, 

jotka ovat muslimien maassa. Yksi niistä, jotka aikovat osallistua näihin vaaleihin, on kertonut 

minulle että se vala, jonka he vannovat ennen sellaisiin vaaleihin osallistumista, on ”Me uskomme 

Jumalaan” ja ”Jumalaan me luotamme”, ja (että) tämä eroaa selvästi muslimeiden maissa olevissa 

kokoonpanoissa vannotusta (valasta). Minä olen epävarma tästä, mutta näin hän minulle kertoi. Ja 

mikäli asia on kuten hän sanoi, niin onko sitten sallittua osallistua näitä lainsäädännöllisiä 

kokoonpanoja varten järjestettäviin vaaleihin; ja mikäli tämä ei ole sallittua, niin mikä on todiste 

sille? 

 

Toinen kysymykseni kumpuaa ensimmäisestä, ja se on se, että onko takfiirin tekemisen syy niille, 

jotka osallistuvat lainsäädännöllisiin kokoonpanoihin muslimien maissa, se tosiasia, että he 

vannovat valan totella taaghuutia? Eli että mikäli joku ei tekisi sitä, niin silloin hän ei olisi kaafir? 

 

Olen lukenut kirjasi Ad-Dimuqraatiyyah Diin (Demokratia on uskonto), enkä löytänyt siitä sellaista, 

mikä olisi antanut minulle vastauksen näihin kahteen kysymykseen. 

 

Toivon, oi rakas, jalo Shaikh, että selvennät tämän asian minulle, ja pyydän sinua kiirehtimään 

vastauksessa kysymyksen ensimmäiseen osaan – sen, joka koskee vaaleihin osallistumista 

sellaisissa maissa joita ei alun perinkään ole hallittu islamin mukaan – toivon että vastauksesi 

lähetetään tälle sivulle hieman ennen Amerikan vaaleja, eli niin pian kuin mahdollista. Ja Allaah 

palkitkoon sinut. 

 

 

Vastaus: 

 

Allahin nimeen, ylistys olkoon Hänelle, ja olkoon rauha ja siunaukset Hänen viimeisen 

Lähettiläänsä päällä. 

 

Rakas veli, 

As Salaamu ’Alaikum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh 

 

Se, mitä me uskomme, ja minkä otamme osana uskontoa, on se, että lainsäädännöllisiin 

kokoonpanoihin osallistuminen on kufria ja shirkiä Allahiin – olipa se sitten ”islamilaisiksi” 

kutsutuissa uskosta luopumisen maissa, tai alkuperäisen kufrin maissa – ja tämä johtuu siitä, että 

nämä kokoonpanot antavat ihmisille rajoittamattoman oikeuden säätää lakeja – eikä heidän 
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Herralleen. Ja todisteet siitä, että sellainen teko on selkeistä mukaffaraateista (teoista, jotka 

aiheuttavat epäuskon) sekä islamin tyhjäksi tekijöistä, ovat lukuisat; ja olemme maininneet ne 

yksityiskohtaisesti kirjassamme Ad-Dimuqraatiyyah Diin, sekä Kasf An-Niqaabissa (Hunnun 

nostaminen) sekä muissa. 

 

Syy takfiirin tekemisessä näiden kokoonpanojen päälle ei ole ainoastaan heidän vannomansa valan 

takia, niin että mikäli sitä valaa muutettaisiin tai sillä leikiteltäisiin, takfiirin määräys nostettaisi 

pois. Sen sijaan on olemassa monia väistämättömiä takfiirin syitä, ja olemme maininneet nämä 

edellä mainituissa kirjoissa. Kaikkein vaarallisin näistä on sen oikeuden hyväksyminen, jonka 

perustuslaki jäsenelle suo: säätää lakeja rajattomasti; sekä sen noudattaminen. Ja tämä on selkeää 

kufria, riippumatta siitä, säätäkö se (parlamentin) jäsen sen jälkeen lakeja vai ei. 

 

Myös tuomion tavoitteleminen taaghuutilta, sekä muun kuin uskovaisten tien seuraaminen, ja muun 

kuin islamin tavoitteleminen uskontona ja menetelmäoppina, sekä kuffaarien seurassa istuminen 

kun he pilkkaavat Allahin jakeita – ilman mitään pakkoa –, sekä näiden lisäksi muita 

mukaffaraateja joiden todisteet ovat tunnettuja Kirjasta ja Sunnasta, ja olemme maininneet ne 

muualla. 

 

Mikäli ymmärrät tämän, sekä sen, että suurin koko tämän luomuksen hyödyistä on tawhiidin 

täytäntöön paneminen sekä baraa’ah (irtisanoutuminen) shirkistä ja vertaisten ottamisesta – ja se on 

tiukka kiinni pitäminen Al-Urwatul-Wuthqaa:sta (vankasta kädensijasta), (eli) Laa ilaaha ill 

Allaah:sta –, sekä shirkin vahingon karkottaminen – (shirkin,) jota lukuun ottamatta Allaah antaa 

anteeksi kaiken –, niin silloin ei ole sallittua laittaa tämän edelle mitään hyötyä lukuisista uskonnon 

ja dunyan niin sanotuista hyödyistä. 

 

Tämä on se, mitä me uskomme, ja minkä me otamme osana uskontoa Allahiin tässä uskonnon 

osassa. Ja tiedämme, että monet ihmiset ovat kanssamme eri mieltä, sillä me neuvomme sinua ja 

kaikkia muslimeita pakenemaan Allahin luokse tältä selvältä shirkiltä ja kufrilta, sekä olemaan 

putoamatta niiden fatwoihin, jotka sallivat sen – puhumattakaan niistä, jotka tekevät siitä pakollista. 

Ja sille, jolle Allaah ei anna valoa, ei ole mitään johdatusta. 

 

Allaah helpottakoon kaiken hyvän meille ja sinulle, ja kaikille muslimeille. 

 

Was-Salaam. 
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Suomentajan liite: 

Demokratian kutsuminen shuuraksi sitä tukeakseen 

[Ote kirjasta ”Democracy: A Religion” (”Demokratia on uskonto”), s. 25-29] 

 

Jotkut tietämättömät ihmiset ottivat Allahin sanat monoteisti-uskovaisista: “…Ja (jotka) 

käsittelevät asiansa yhteistuumin neuvotellen (shuuraa bainahum)…” [42:38], sekä Hänen 

sanansa Profeetalle saws: ”…Ja konsultoi heitä kaikissa asioissa…”, tueksi heidän valheelliselle 

uskonnolleen (demokratialle). He kutsuivat mätää demokratiaansa shuuraksi (neuvottelu, 

konsultaatio – ts. he väittävät että demokratia on sama kuin shuura, islamilainen konsultaatio-tapa) 

osoittaakseen ja tunkeakseen tälle tekaistulle uskonnolle uskonnollisen vivahteen, hyväksyäkseen 

sen ja tehdäkseen siitä sallitun. 

 

Me sanomme, tätä koskien, ja Allaah myöntäköön menestystä: 

 

Ensinnäkin: Nimien muuttamisella ei ole mitään arvoa, sillä tosiasioita ei voida muuttaa. Jotkut 

julistus-ryhmät, jotka uskovat tähän epäuskovaisten uskontoon, sanovat: ”Me tarkoitamme 

demokratialla – kun kutsumme siihen, rohkaisemme siihen ja toimimme sen puolesta ja sen mukaan 

– sanan- ja kutsumisen vapautta” sekä muuta vastaavaa hölynpölyä. 

 

Me sanomme heille: Sillä ei ole merkitystä, mitä te tarkoitatte tai kuvittelette – vaan sillä, mitä se 

demokratia (todellisuudessa) on, jota jumalolento (ts. taaghuut, epäjumala, valtion päämies) 

soveltaa ja johon hän kutsuu; ja jonka nimissä vaalit pidetään; ja jonka mukaan se lainsäädäntö ja 

tuomitseminen, johon te otatte osaa, tullaan tekemään. Te voitte ehkä huijata ihmisiä, mutta ette 

ikinä voi huijata Allahia. ”Totisesti tekopyhät yrittävät vain petkuttaa Allahia, mutta Allaah tulee 

petkuttamaan heitä…” [4:142] ja ”He luulevat petkuttavansa Allahia ja niitä jotka uskovat, 

mutta (todellisuudessa) he eivät petkuta ketään muuta kuin itseään, vaikka he eivät tiedä (sitä).” 
[2:9] 

 

Joten jonkin asian nimen muuttaminen ei muuta sen määräyksiä. Se ei tee sallituksi luvattomia 

asioita, eikä tee kielletyksi luvallisia asioita. Profeetta saws sanoo: ”Joukko ummastani tulee 

tekemään väkijuomista sallittuja, nimeten ne toisella nimellä.” 

 

Oppineet ja lakioppineet pitävät jokaista, joka loukkaa tawhiidia tai hyökkää sitä vastaan, 

epäuskovaisena. He pitävät jokaista, joka tukee shirkiä tai tekee sitä kutsuessaan sitä toisella 

nimellä, epäuskovaisena. Kuten ne, jotka kutsuvat shirkin ja kufrin uskontoa, ts. demokratiaa, 

shuuraksi salliakseen sen, tukeakseen sitä sekä kutsuakseen ihmisiä siihen. 

 

Toiseksi: Shirkin ihmisten demokratian vertaaminen tawhiidin ihmisten neuvotteluun (ts. shuuraan) 

sekä shuura-neuvoston samaistaminen epäuskovaisten syntisiin, omavaltaisiin neuvostoihin, on 

halpamainen samaistus ja valheellinen vertaus. Te tiedätte, että parlamentti-neuvosto on yksi 

epäjumaluuden palatseista ja shirkin linnoista, joissa on demokraattien jumala ja heidän muut 

herransa ja liittolaisensa, jotka säätävät sellaista mitä Allaah ei salli, omien perustuslakiensa ja 

lakiensa mukaan. Allaah sanoi: 

 

”…Onko monta eri herraa parempi, vai Allaah, Yksi, Vastustamaton? Ne, mitä te palvotte Hänen 

rinnallaan, eivät ole mitään muuta kuin nimiä, jotka te ja isänne ovat antaneet, (ja) joihin Allaah 

ei ole lähettänyt alas mitään oikeutusta. Totisesti tuomiovalta ei kuulu kenellekään muulle kuin 
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Allahille. Hän on määrännyt, ettette palvo mitään muuta kuin Häntä – se on (todellinen) suora 

uskonto, mutta suurin osa ihmisistä ei tiedä.” [12:39-40] 

 

Ja Hän sanoi: “Vai onko heillä liittolaisia, jotka ovat säätäneet heille uskonnosta jotain sellaista, 

mihin Allaah ei ole antanut lupaa?” [42:21] Joten tämä vertaus on kuin shirkin vertaaminen 

tawhiidiin, ja kufrin vertaaminen iimaaniin. Se on vääryys Jumalan uskontoa kohtaan, ja valhe 

Jumalaa kohtaan. Se on totuuden sekoittamista valheeseen ja pimeyden sekoittamista valoon. Kuten 

olemme osoittaneet. Muslimin tulee tietää, että selkeät erot sen neuvottelun (shuuran), jonka Allaah 

on säätänyt palvelijoilleen, sekä mädän demokratian välillä, ovat kuin ero taivaan ja maan välillä – 

tai voidaan sanoa, kuin ero Luojan ja luotujen välillä. Joten shuura on jumalallinen menettelytapa ja 

järjestelmä … ja demokratia on turmeltuneen ja halujensa ajaman ihmisen tekemä. 

 

Shuura on osa Allahin määräystä ja Hänen uskontoaan, mutta demokratia on epäuskoa Allahin 

määräyksiin ja Hänen uskontoonsa. Se on ristiriidassa niiden kanssa. Shuuran on oltava sellaisessa 

tapauksessa, josta ei ole olemassa mitään määräystä – mutta kun meillä on jokin teksti, todiste tai 

määräys, niin silloin ei ole mitään shuuraa. Allaah sanoi: ”Ja yhdelläkään uskovaisella miehellä 

tai naisella, jos Allaah ja Hänen Lähettiläänsä päättävät jonkin asian, ei tule olla mitään 

valinnanvaraa heidän päätöksestään…” [33:36] Demokratia (taasen) on arpapeliä jokaiselta 

kantilta katsottuna. Eikä siinä ole minkäänlaista neuvottelemista valtuuston päätösten sekä Jumalan 

määräysten välillä. Kaikki demokratian huomio keskittyy ainoastaan ihmisten määräyksiin ja 

ihmisten lainsäädäntöön jokaiselta kantilta. Se on enemmistön määräys, enemmistön lainsäädäntö ja 

enemmistön uskonto. Enemmistö sallii ja kieltää, joten enemmistö on jumala ja herra 

demokratiassa. Mutta shuurassa ihmiset, tai enemmistö, ovat niitä, jotka ovat pakon alla, määrätty 

tottelemaan Allahia ja Hänen Profeettaansa sekä muslimien johtajaa (mikäli hän ei määrää 

tottelemattomuuteen). Ja (muslimi)johtajan ei ole pakollista hyväksyä enemmistön mielipidettä tai 

määräystä. Enemmistön on pakko totella (muslimien) johtajaa, vaikka hän olisi väärässä – ellei hän 

kutsu tottelemattomuuteen Allahia kohtaan. 

 

Demokratia ja siihen kutsujat kieltävät Allahin tuomioon ja määräyksiin alistumisen. He 

vastustavat, sanoen: ”Päätäntävalta kuuluu enemmistölle.” Helvettiin (astukoon) jokainen, joka 

seuraa heitä ja iloitsee heidän demokratiastaan, olipa se sitten mitä tahansa. Me sanomme sen 

(suoraan) tässä maailmassa, kun he voivat vielä kääntyä takaisin. Tämä on parempi kuin sen 

kuuleminen Suurena päivänä, jolloin ihmiset nousevat kuulemaan tuomion, ja jolloin he menevät 

kohti Profeetan saws (vesi)allasta, ja enkelit tulevat estämään heitä. Tullaan sanomaan, että ”He 

muuttivat (uskontoa), he muuttivat”, jolloin Profeetta saws tulee sanomaan: ”Helvettiin, Helvettiin 

jokainen, joka muutti (uskontoa) minun jälkeeni.” 

 

Joten demokratia on saanut alkunsa kufrin ja uskosta luopumisen maassa. Se kasvoi polyteismin ja 

turmeltuneisuuden pesäkkeissä Euroopassa, jossa oli erotettu uskonto elämästä. Tämän ilmiön 

avulla vakiinnutettiin ilmapiiri, joka kantoi kaikkia sen myrkkyjä ja puutteita, ja jonka poluilla ei 

ole mitään suhdetta uskon maahan tai (uskonnon) opin ja hyväntahdon viljelemiseen. Se (ei?) olisi 

voinut olla olemassa läntisessä maailmassa ennen uskonnon erottamista elämästä (ts. ennen 

sekularismia). Sen takia se salli sodomian, alkoholin ja monia muita skandaaleja. Näin ollen 

jokaisen, joka ylistää sitä tai samaistaa sen shuuran kanssa, on joko oltava epäuskova demokraatti, 

tai tietämätön ja typerä (ihminen). Nykyaikana on valloillaan ilmaisujen sekamelska ja vastakohtien 

kohtaaminen. (Joten) ei ole ihme, että Shaitaanin seuraajia kiehtovat nämä epäuskovaisten 

ideologiat – mutta ihmeellisiä ovat ne, jotka sanovat olevansa muslimeita, ja silti kannustavat tätä 

demokratiaa ja antavat sille sallitun sävyn! 
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Edellisen kerran, kun sosialismi kietoi ihmiset pauloihinsa, jotkut ihmiset puhuivat asiasta, jota 

kutsutaan nimellä ”islamilainen sosialismi”, ja sitä ennen nationalismi ja arabismi. Nykyään monet 

heistä ovat ylpeitä ja lumoutuneita perustuslaeista … He eivät ujostele kutsua ja nimittää näiden 

perustuslakien orjia ’lainoppineiksi’, verratakseen heitä ’islamilaisen lain oppineisiin’. He käyttävät 

samoja ilmaisuja, joita käytetään islamilaisessa laissa, kuten … Lainsäätäjä, pyhä laki, luvallinen, 

luvaton, sallittu, kielletty… ja kaiken tämän keskellä he luulevat olevansa oikealla tiellä, 

johdatettuina. Ja ei ole mitään mahtia eikä voimaa, paitsi Allahin. Tämä ei ole mitään muuta kuin 

sen tieteen (islamilaisen lakitieteen) ja tiedemiesten menetys, ja epäpätevien ihmisten 

valtuuttaminen olemaan vastuussa vaikeista tehtävistä. He jättävät jokaisen tehtävän, kaiken, 

katalille ihmisille. Mikä sääli tälle tieteelle ja oppineille, ja mikä sääli uskonnolle ja sen puhtaille 

kutsujille. Vannon Allahin edessä, että se on vielä oudompaa – ei tavallisten ihmisten joukossa – 

vaan niiden monien ihmisten, jotka teeskentelevät olevansa muslimeita, että he eivät tiedä Laa ilaha 

ill Allaah:n tarkoitusta. He eivät tiedä sen ehtoja ja sen vaatimuksia. Monet heistä tekevät sitä 

vastoin kaiken aikaa, ja ovat nykypäivän polyteismin tahraamia. He teeskentelevät olevansa 

tawhiidin seuraajia, ja että he ovat tawhiidiin kutsujia. 

 

Heidän on istuttava oppineiden opintopiireissä oppiakseen Laa ilaaha ill Allaah:n merkitys ja 

todellisuus, sillä ensimmäinen asia, johon Allaah on määrännyt Aatamin kansaa, on sen oppiminen. 

Sen ehtojen oppiminen ja sen kanssa ristiriidassa olevat asiat ennen wudua pilaavia asioita tai 

rukousta, sillä yhtäkään wudua tai rukousta ei tulla hyväksymään (mikäli se henkilö tekee jotain 

sellaista, joka on) ristiriidassa sen kanssa. Jos he tulevat ylimielisiksi, niin he tulevat olemaan 

häviäjien joukosta. 

 

Lopetan (tämän kappaleen) hyvin tärkeällä, lakioppineen ja oppineen Ahmad Shaakirin puheella, 

jossa hän vastasi sen kaltaisille petkuttajille, kuten niille, jotka vääristelevät Allahin puhetta ja 

keksivät valheita Häntä vastaan käyttäen Hänen sanojaan “…Ja (jotka) käsittelevät asiansa 

yhteistuumin neuvotellen…” tukeakseen ja soveltaakseen epäuskovaisten demokratiaa. 

 

Ahmad Shaakir sanoi ’Umdatut-Tafsiirin alaviitteessä, tulkitessaan Allahin sanoja ”…Ja konsultoi 

heitä (shaawirhum) kaikissa asioissa…” [3:159] sekä “…Ja (jotka) käsittelevät asiansa 

yhteistuumin neuvotellen…”: “Uskonnon pilkkaajat meidän aikanamme – tiedemiehet ja muut – 

ottivat ne (jakeet) keinoiksi johtaa muita harhaan niiden vertauskuvallisella tulkinnalla, saadakseen 

ne (näennäisesti) yhtymään eurooppalaisten kanssa perustuslaillisissa järjestelmissä, kuten he 

väittävät, ja huijaavat ihmisiä kutsumalla sitä demokraattiseksi järjestelmäksi.” Joten nämä 

pilkkaajat ottivat nämä kaksi jaetta motoksi, tai iskulauseeksi, petkuttaakseen islamilaisia valtioita 

ja kansoja, sekä jokaista, joka palaa islamiin. He sanovat oikean sanan mutta aikovat valhetta. He 

sanovat ”Islam kutsuu neuvonpitoon”, sekä muita vastaavia sanontoja. 

 

Todellakin, islam kutsuu neuvonpitoon – mutta mikä on se neuvonpito, mihin islam kutsuu? Allaah 

sanoo Profeetalleen: ”…Ja konsultoi heitä kaikissa asioissa. Ja kun olet tehnyt päätöksen, laita 

luottamuksesi (yksinomaan) Allahiin…” [3:159] Tämän jakeen merkitys on hyvin selkeä ja 

ilmeinen. Se ei tarvitse mitään tulkitsemista, eikä mitään vertauskuvallista tulkintaa. Se on määräys 

Profeetalle saws, ja sitten khilaafalle (kalifaatille) hänen jälkeensä: Eli selvittää seuralaistensa – 

jotka ovat tietäviä henkilöitä ja älykkäitä ihmisiä – mielipiteet tarkastellakseen heidän mielipiteitään 

sellaisissa kysymyksissä ja asioissa, joista voidaan kiistellä, sekä sellaisissa asioissa, joista voidaan 

antaa määräyksiä. Sitten hän valitsee sen, minkä uskoo olevan oikein tai parasta, tai kaikkein 

edukkainta ja hyödyllisintä; ja sitten päättää tehdä sen mukaan, rajoituksettomasti, ilman minkään 

ryhmän, tietyn määrän tai enemmistön tai vähemmistön rajoitusta. Ja kun hän päättää, hän luottaa 

yksinomaan Allahiin. 

Mikäli hän päättää, hän tulee luottamaan Allahiin, ja sitten tekemään sen mitä on päättänyt. 
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Ja se (asia) ei tarvitse mitään todisteita tai näyttöä, että ne ihmiset, joita Profeetta saws määräsi 

heidät konsultoimaan ja olemaan roolimalleina hänen jälkeensä tuleville khalifeille, ovat 

oikeamielisiä ihmisiä, jotka laittavat Allahin määräykset täytäntöön, suorittavat rukouksensa ja 

maksavat zakaatia. Allahin tiellä taistelijat, joista Profeetta saws sanoi: ”Teidän joukostanne olevien 

lempeiden ja älykkäiden miesten on tultava minun jälkeeni.” He eivät ole ateisteja, eivätkä 

taistelijoita Allahin määräyksiä ja uskontoa vastaan. He eivät ole kieroutuneita, jotka tekevät 

jokaisen pahan teon. He eivät ole niitä ihmisiä, jotka teeskentelevät omaavansa oikeuden säätää 

lakeja tai asettaa lakeja, jotka eivät ole yhdenmukaisia Allahin uskonnon kanssa ja tuhoavat 

islamilaisen pyhän lain. Oikea paikka näille ja niille epäuskovaisille on miekan tai ruoskan alla, ei 

shuura-tilanteessa tai näkemysten vaihdossa. Ja toisellakin jakeella – suurah Ash-Shuurassa olevalla 

– on tämä sama selvyys, selkeys ja yksiselitteisyys: ”Ja jotka vastaavat Herransa kutsuun ja 

suorittavat rukouksensa, ja käsittelevät asiansa yhteistuumin neuvotellen, ja kuluttavat siitä mitä 

olemme heille suoneet.” [42:38] 


