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Hadith 1: Teot riippuvat aikomuksista

Uskollisten komentajan Abu Hafs `Umar ibn al-Khattabin (radija Allaahu ’anhu) mukaan,
joka sanoi: Kuulin Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanovan:

Tekojen palkkiot riippuvat aikomuksista ja jokainen henkilö saa
palkkion aikomuksensa mukaan. Niin ollen hän, jonka maastamuutto
(Hijrah) oli Allaahin ja Hänen lähettiläänsä vuoksi, hänen
maastamuuttonsa oli Allaahin ja Hänen lähettiläänsä vuoksi, ja hän, joka
muutti (maasta) saavuttaakseen jotain maallista hyötyä tai mennäkseen
naimisiin jonkun naisen kanssa, hänen maastamuuttonsa oli sitä varten,
miksi hän muutti.

Tämän ovat kertoneet kaksi hadithin oppinutta imaamia Abu `Abdullah Muhammad ibn
Isma`il ibn Isma’eel ibn Al-Mughiraa ibn Bardizbah al-Bukhaari ja Abu-l- Husain Muslim ibn
al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushairi an-Naisaburi kahdessa Sahih- kirjassaan, jotka ovat Hadith kokoelmista luotettavimpia.
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Hadith 2: Islamin, imaanin ja ihsaanin selitys

Myös `Umarin (radija Allaahu ‘anhu) nojalla, joka sanoi:

Eräänä päivänä istuessamme Allaahin lähettilään (salla Allaahu ’aleihi wa
sallam) kanssa, eteemme ilmestyi mies, jonka vaatteet olivat äärimmäisen
valkoiset ja hiukset mustaakin mustemmat, hänessä ei näkynyt
merkkiäkään matkustamisesta eikä kukaan meistä tuntenut häntä. Hän
istuutui profeetan (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) lähelle, istuen polvet
hänen polviaan vasten ja asettaen kämmenet hänen reisilleen ja hän sanoi:
Oi Muhammed, kerro minulle islamista. Allaahin lähettiläs (salla Allaahu
‘aleihi wa sallam) sanoi: Islam on sen todistaminen, että ei ole muuta
palvomisen arvoista jumalaa kuin Allaah ja, että Muhammed on Allaahin
lähettiläs, rukousten suorittaminen, zakaah:n maksaminen, paastoaminen
Ramadaanina ja pyhiinvaelluksen suorittaminen Taloon (Kaabaan
Mekassa) jos se on sinulle mahdollista. Hän sanoi: Olet puhunut oikein, ja
olimme hämmästyneitä siitä, että hän kysyi häneltä ja sanoi hänen
puhuneen oikein. Hän sanoi: Kerro minulle myös imaanista. Hän sanoi: Se
on sitä, että uskoo Allaahiin ja Hänen enkeleihinsä ja Hänen kirjoihinsa ja
Hänen lähettiläisiinsä ja Viimeiseen Päivään ja, että uskoo jumalalliseen
kohtaloon (ennalta määräykseen) - sekä sen hyvään että pahaan. Hän
sanoi: Olet puhunut oikein. Hän sanoi: Kerro minulle myös ihsaanista. Hän
sanoi: Se on sitä, että palvoo Allaahia niin kuin näkisit Hänet ja vaikka et
näekään Häntä, Hän todellakin näkee sinut. Hän sanoi: Kerro minulle myös
Hetkestä (Tuomiopäivästä). Hän sanoi: Se, jolta kysytään ei tiedä siitä
enempää kuin kysyjäkään. Hän sanoi: Kerro minulle sitten sen
tunnusmerkeistä. Hän sanoi: Että orjatar synnyttää emäntänsä ja näemme
paljasjalkaisten, alastomien, rutiköyhien paimenten kilpailevan korkeitten
rakennusten rakentamisessa [1]. Sitten hän lähti ja minä jäin vielä hetkeksi.
Silloin hän sanoi: Oi `Umar, tiedätkö kuka kysyjä oli? Minä sanoin: Allaah
ja Hänen lähettiläänsä tietävät parhaiten. Hän sanoi: Se oli Gabriel, joka tuli
opettamaan teille uskontoanne.
Tämän kertoi Muslim.
[1] Tällä lauseella on useita tulkintoja. Eräs niistä on, että orjatar synnyttää poikia ja tyttäriä,

jotka vapautetaan, ja sitten heistä tulee synnyttäjiensä isäntiä.Toinen tarkoitus on, että tulee
aika, jolloin lapset tulevat olemaan niin tottelemattomia äideilleen, että he kohtelevat näitä
kuin orjattaria.
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Hadith 3: Islamin pilarit

Abu `Abd ar-Rahman `Abdullah:n, `Umar ibn al-Khattabin pojan (radija Allaahu ‘anhumaa)
nojalla, joka sanoi: Kuulin Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanovan:

Islam on rakennettu viidelle [pilarille]: sen todistaminen, ettei ole muuta
palvomisen arvoista jumalaa kuin Allaah ja, että Muhammad on Allaahin
lähettiläs,
rukouksen
suorittaminen,
zakaah:n
maksaminen,
pyhiinvaellusmatka Talolle ja paasto Ramadaanina.
Tämän kertoivat Al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 4: Teot riippuvat viimeisestä teosta

Abu `Abd-ar-Rahmaan `Abdullah ibn Mas`udin (radija Allaahu ‘anhu) nojalla, joka sanoi:
Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam), ja hän on luotettava ja uskottu, kertoi
meille:

Totisesti teistä jokaisen luominen on saatettu yhteen äitinsä vatsassa ollen
40 päivää nutfah:n (naisen ja miehen seksuaalisen purkautumisen
sekoitus) muodossa, sitten yhtä pitkän jakson verihyytymänä, sitten yhtä
pitkän ajanjakson lihan palasena ja sitten hänen luokseen lähetetään
enkeli puhaltamaan häneen elämän hengen ja tämän on käsketty tehdä
neljä asiaa: kirjoittaa ylös hänen toimeentulonsa, hänen elinaikansa, hänen
tekonsa, ja ovatko ne ovat hyviä tai pahoja. Allaahin Nimeen, jonka lisäksi
ei ole mitään (todellista) jumalaa, totisesti joku teistä käyttäytyy kuin
paratiisin ihmiset, kunnes hänen ja paratiisin välillä on vain käsivarren
pituinen etäisyys ja se mitä on kirjoitettu käy toteen ja niin hän käyttäytyy
kuin helvetin tulen ihmiset ja niin hän astuu helvetin tuleen, ja joku teistä
käyttäytyy kuin helvetin tulen ihmiset kunnes hänen ja helvetin tulen
välillä on vain käsivarren pituinen etäisyys ja se mitä kirjoitettu käy toteen,
ja niin hän käyttäytyy kuin paratiisin ihmiset ja niin hän astuu paratiisiin.
Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 5: Poista uudistus

Uskollisten Äidin Umm `Abdullah `A’ishan (radija Allaahu ‘anhaa) mukaan, joka sanoi:
Allaahin
lähettiläs
(salla
Allaahu
’alayhi
wa
sallam)
sanoi:

Hän, joka uudistaa jotain tässä meidän asiassamme, hänen (asiansa)
tullaan hylkäämään.
Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.

Eräässä Muslimin versiossa se kuuluu näin:

Hän, joka tekee teon, joka ei ole meidän asiamme (mukainen), hänen
(asiansa) tullaan hylkäämään.
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Hadith 6: Sallitut ja kielletyt asiat on tehty selväksi

Abu `Abdullah an-Nu’maanin, Bashirin pojan (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan, joka sanoi:
Kuulin Allaahin Lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanovan:

Totisesti se, mikä on sallittua on selvää ja se, mikä on kiellettyä on selvää ja
näiden kahden välillä on kyseenalaisia asioita, joista moni ihminen ei tiedä.
Niin ollen se, joka välttää kyseenalaisia asioita pitää uskontonsa ja
kunniansa puhtaina, mutta se, joka lankeaa siihen, mikä on kyseenalaista,
lankeaa kiellettyyn niinkuin paimen, joka vie karjansa laitumelle pyhäkön
ympärille, ja saattaa laiduntaa sinne. Totisesti, joka kuninkaalla on
pyhäkkönsä ja totisesti Allaahin pyhäkkö on Hänen kieltonsa. Totisesti
kehossa on lihan pala, jonka ollessa terve koko ruumis on terve ja sen
ollessa sairas, koko ruumis on sairas. Totisesti se on sydän.
Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.

9

Hadith 7: Uskonto on neuvomista

Abu Ruqayya Tamin ibn Aus ad-Daariin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan profeetta (salla
Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi:

Uskonto (deen) on neuvomista. Me sanoimme: Kenelle? Hän sanoi:
Allaahille ja Hänen Kirjalleen ja Hänen lähettiläälleen ja muslimien
johtajille ja tavallisille ihmisille.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 8: Muslimin suojeleminen

Ibn `Umarin (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam) sanoi:

Minut on määrätty taistelemaan ihmisiä vastaan kunnes he todistavat, että
ei ole muuta palvomisen arvoista jumalaa kuin Allaah ja, että Muhammed
on Allaahin lähettiläs, ja kunnes he suorittavat rukouksen ja maksavat
zakaah:n, ja jos he tämän tekevät he ovat saavuttaneet suojeluksen Minulta
elämäänsä ja omaisuuttaansa varten, kunhan he eivät tee tekoja, jotka
Islamin mukaan ovat rangaistavia, ja heidän tuomitsemisensa kuuluu
Allaahille, Korkeimmalle.
Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 9: Määräykset riippuvat kyvystä

Abu Hurayrah `Abd ar-Rahmaan ibn Sakhrin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi:
Kuulin Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanovan:

Minkä olen kieltänyt teiltä, välttäkää. Mitä olen määrännyt teille tehkää
niin paljon kuin voitte. Totisesti se mikä tuhosi ne, jotka elivät ennen teitä
oli heidän liiallinen kyselynsä ja erimielisyytensä profeettojensa kanssa.

Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 10: Itsensä rajoittaminen hyvään

Abu Hurayrah:n (radija Allaahu ‘anhu) nojalla, joka sanoi: Allaahin lähettiläs (salla Allaahu
‘aleihi wa sallam) sanoi:

Totisesti, Allaah, Korkein, on hyvä ja hyväksyy vain sen mikä on hyvää. Ja
totisesti Allaah on käskenyt uskovaisten tehdä sitä minkä on määrännyt
lähettiläilleen ja Korkein on sanonut: "Oi Lähettiläät, syökää sallittuja
asioita ja toimikaa oikein." {Surah 23 ayah 51} Ja Allaah, Korkein, on
sanonut: "Oi te, jotka uskotte, syökää niitä sallittuja asioita, jotka
olemme antaneet teille.” {Surah Baqarah ayah 172}. Sitten hän mainitsi
[tapauksen] eräästä miehestä, joka kauas matkustettuaan on epäsiisti ja
pölyinen ja, joka kohottaa kätensä kohti taivasta [sanoen]: "Yaa Rabb! Yaa
Rabb!" – ja hänen ruokansa on kiellettyä ja hänen juomansa kiellettyä ja
hänen vaatetuksensa kiellettyä ja hänen ravintonsa kiellettyä, joten miten
hänen pyyntönsä voitaisiin hyväksyä.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 11: Epäilyttävien asioiden jättäminen

Abu Muhammed al-Hasanin mukaan, joka oli `Ali ibn Abi Talibin poika, Allaahin lähettilään
(salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) lapsenlapsi ja hänen suuresti rakastamansa henkilö, ja joka
kertoi:

Opettelin ulkoa Allaahin lähettiläältä (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam):
Jätä se mikä saa sinut epäröimään ja valitse (sen sijaan se), mikä ei saa
sinua epäröimään.
Tämän kertoivat at-Tirmihdi ja an-Nasa`i. At-Tirmidhi sanoi sen olevan Hasan (hyvä) ja
Sahih (vankka) hadith.
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Hadith 12: Sellaisten asioiden jättäminen jotka eivät koske
muslimia

Abu Hurayrah:n (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi Allaahin lähettilään (salla
Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoneen:

Osa hyvänä muslimina olemista on sellaisen (asian rauhaan) jättäminen,
mikä ei koske häntä.
Hyvä hadith, jonka tässä muodossa kertoivat at-Tirmidhi ja muut.
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Hadith 13: Uskon viimeistely

Abu Hamza Anas ibn Malikin (radija Allaahu ‘anhu), Allaahin lähettilään (salla Allaahu
‘aleihi wa sallam) palvelijan mukaan Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam)
sanoi:

Yksikään teistä ei todella usko ennenkuin toivoo veljelleen samaa kuin
itselleen.
Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 14: Muslimin veri on kiellettyä

Ibn Mas`udin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi Allaahin Lähettilään (salla Allaahu
‘aleihi wa sallam) sanoneen:

Muslimin verta ei saa vuodattaa kuin yhdessä kolmesta [tapauksesta]:
aviossa oleva henkilö, joka tekee aviorikoksen, elämä elämästä ja henkilö,
joka luopuu uskonnostaan ja hylkää yhteisönsä.

Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 15: Islamilaiset tavat

Abu Hurayrah:n (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, että Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi
wa sallam) sanoi:

Hän, joka uskoo Allaahiin ja Viimeiseen Päivään puhukoon hyvää tai
pysyköön hiljaa, ja hän, joka uskoo Allaahiin ja Viimeiseen Päivään, olkoon
antelias naapurilleen, ja hän, joka uskoo Allaahiin ja Viimeiseen Päivään,
olkoon antelias vieraalleen.
Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 16: Suuttumuksen kieltäminen

Abu Hurayrah:n (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi:

Eräs mies sanoi profeetalle (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam):
Neuvo minua. Hän sanoi: Älä suutu. Mies toisti (vaatimuksensa) useita
kertoja ja hän sanoi: Älä suutu.
Tämän kertoi al-Bukhaari.
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Hadith 17: Ystävällisyys kaikissa asioissa

Abu Ya`la Shaddaad ibn Ausin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan Allaahin lähettiläs (salla
Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi:

Totisesti Allaah on määrännyt ystävällisyyden kaikissa asioissa. Niin ollen
jos tapatte, tappakaa hyvin, ja jos teurastatte, teurastakaa hyvin.
Teroittakoon jokainen teistä teränsä ja säästäköön teurastamansa eläimen
kärsimykseltä.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 18: Hyvä käytös

Abu Dharr Jundub ibn Junaadan ja Abu `Abd ar-Rahmaan Mu`adh ibn Jabalin (radija Allaahu
‘anhumaa) mukaan Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi:

Pelkää Allaahia missä oletkin ja seuraa pahaa tekoa hyvällä niin se poistaa
sen, ja käyttäydy hyvin ihmisiä kohtaan.
Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä hadith ja joissakin (at-Tirmidhin
kokoelmien) teoksissa sen on sanottu olevan hyvä ja vankka hadith.
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Hadith 19: Suojele Allaahia ja Allaah tulee suojelemaan
sinua

Abu `Abbaas `Abdullah:n, ’Abbaasin pojan (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan, joka sanoi:

Eräänä päivänä olin profeetan (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) takana
[ratsastaen samalla ratsulla] ja hän sanoi minulle: Nuori mies, lausun
sinulle muutaman sanan. Suojele Allaahia, Hän suojelee sinua. Suojele
Allaahia, löydät Hänet vierestäsi. Jos kysyt, kysy Allaahilta, jos pyydät apua,
pyydä Allaahilta. Ja tiedä, että jos ummah kokoontuisi tehdäkseen jotain
hyväksesi, se ei hyödyttäisi sinua kuin sellaisella, jonka Allaah olisi jo
kirjoittanut sinua varten, ja jos he kokoontuisivat vahingoittaakseen sinua
jollain asialla, niin he eivät vahingoittaisi sinua paitsi sen verran, minkä
Allaah olisi jo kirjoittanut sinua varten. Kynät on jo nostettu ja sivut ovat
kuivuneet.
Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja vankka hadith.
At-Tirmidhin toisessa versiossa lukee:

Suojele Allaahia, löydät Hänet edestäsi. Tutustu Allaahiin vauraudessa ja
Hän tuntee sinut vastoinkäymisissä. Ja tiedä, että sen, mikä on ohittanut
sinut, ei ollut tarkoitus sattua sinulle ja sen, mikä on sattunut sinulle ei
ollut tarkoitus ohittaa sinua. Ja tiedä, että varmasti voitto tulee
kärsivällisyyden kanssa, ja varmasti huojennus koettelemuksen kanssa,
ja varmasti helpotus vastoinkäymisten kanssa.
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Hadith 20: Häpeä on osa imaania (uskoa)

Abu Mas`ud `Uqba ibn `Amr al-Ansaari Al-Badrin (radija Allaahu ‘anhu) (joka osallistui
Badrin sotaan) mukaan, joka sanoi Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam)
sanoneen:

Neuvoista jotka ihmiset saivat ensimmäisiltä profeetoilta on: Jos et häpeä,
niin tee kuten haluat.
Tämän kertoi al-Bukhaari.
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Hadith 21: Usko Allaahiin ja järkkymättömyys siinä

Abu `Amrin - eräissä versioissa Abu `Amra - Sufyaan ibn `Abdullah:n (radija Allaahu ‘anhu)
mukaan, joka sanoi:

Sanoin: Oi Allaahin lähettiläs, kerro minulle islamista jotain sellaista, mitä
en voi kysyä muilta kuin sinulta. Hän sanoi: Sano: uskon Allaahiin, ja sitten
ole oikeamielinen.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 22: Itsensä rajoittaminen pakollisiin tekoihin

Abu `Abdullah Jaabirin, `Abdullah al-Ansaarin pojan (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan:

Eräs mies kysyi Allaahin lähettiläältä (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam):
Luuletko, että jos suoritan pakolliset rukoukset, paastoan Ramadaanina,
pidän sallittuna sitä mikä on sallittua ja kiellettynä sitä mikä on kiellettyä,
enkä tee mitään muuta, pääsenkö paratiisiin? Hän sanoi: Kyllä.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 23: Hyvien tekojen kiirehtiminen

Abu Maalik al-Haarith ibn `Aasim al-Ash`arin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka kertoi
Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoneen:

Puhtaus on osa uskoa. Ja Al-hamdul Allaah [kaikki ylistys Allaahille] täyttää
vaa’an, ja Subhaan Allaah wa Al-hamdul Allaah [kunnia Allaahille ja kuinka
kaukana Hän onkaan kaikesta epätäydellisyydestä ja kaikki ylistys
Allaahille] täyttävät taivaan ja maan välin. Ja rukous on valo ja
hyväntekeväisyys on todiste ja kärsivällisyys on valaistus ja Qur’aan on
peruste sinun puolestasi tai sinua vastaan. Jokainen aloittaa päivänsä ja on
sielunsa myyjä, joko vapauttamalla sen tai tuhoamalla sen.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 24: Sorron kieltäminen

Abu Dharr Al-Ghifaarin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan profeetalta (salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam), että yksi hänen Herraltaan (’azzawajall) [olkoon Hän ylistetty] raportomista
lausunnoista on, että Hän sanoi:

Oi Palvelijani, olen kieltänyt sorron Itseltäni ja tein sen teille kielletyksi
teidän välillenne, siis älkää sortako toisianne.
Oi Palvelijani, kaikki teistä ovat eksyksissä, paitsi ne, jotka Olen
johdattanut, siis pyytäkää johdatusta Minulta niin johdatan teidät.
Oi Palvelijani, olette kaikki nälkäisiä paitsi ne, jotka Olen ruokkinut, siis
pyytäkää ruokaa Minulta, niin ruokin teidät.
Oi Palvelijani, olette kaikki alastomia, paitsi ne, jotka Olen pukenut, siis
pyytäkää vaatetusta Minulta niin puen teidät.
Oi Palvelijani, teette syntiä yöllä ja päivällä ja Minä annan anteeksi kaikki
synnit, siis pyytäkää anteeksiantoa Minulta, niin annan teille anteeksi.
Oi Palvelijani, ette pysty tavoittamaan Minun vahingoittamistani jotta
vahingoittaisitte Minua, ettekä pysty tavoittamaan Minun hyödyttämistäni
jotta hyödyttäisitte Minua.
Oi Palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, ihminen
teistä ja jinni teistä, olisi yhtä hurskas kuin teistä kaikkien hurskaimman
miehen sydän, ei se lisäisi valtakuntaani mitenkään.
Oi Palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, ihminen
teistä ja jinni teistä, olisi yhtä ilkeä kuin teistä kaikkein ilkeimmän miehen
sydän, ei se alentaisi valtakuntaani mitenkään.
Oi Palvelijani, vaikka ensimmäinen teistä ja viimeinen teistä, ihminen
teistä ja jinni teistä, nousisi ylös yhteen paikkaan ja pyytäisi Minulta
jotakin, ja antaisin jokaiselle kaiken se, mitä hän pyytää, ei se vähentäisi
sitä, mitä Minulla on enempää kuin neula vähentää merta jos se laitetaan
siihen.
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Oi Palvelijani, varmasti kokoan tekonne yhteen ja sitten palkitsen teidät
niiden mukaan, joten se, joka löytää hyvää ylistäköön hän Allaahia ja se,
joka
löytää
jotain
muuta
syyttäköön
hän
vain
itseään.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 25: Kaikki uskovaisen teot ovat hyväntekeväisyyttä

Myös Abu Dharrin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan:

Muutamat Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam)
seuralaisista sanoivat profeetalle (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam): Oi
Allaahin lähettiläs, varakkaat ovat saaneet etumatkan palkkioiden suhteen,
he rukoilevat niin kuin me rukoilemme, he paastoavat niin kuin me
paastoamme, ja he antavat yltäkylläisyydestään hyväntekeväisyyteen.

Hän sanoi: Eikö Allaah ole antanut teille mitään hyväntekeväisyyteen
annettavaa? Totisesti jokainen tasbiih (sanoa SubhaanAllaah) on
hyväntekeväisyyttä ja
jokainen takbiir (sanoa Allaahu Akbar) on
hyväntekeväisyyttä ja jokainen tahmiid (sanoa AlhamdulAllaah) on
hyväntekeväisyyttä ja jokainen tahliil (sanoa laa ilaaha ill-Allaah) on
hyväntekeväisyyttä
ja
hyvän
tekemiseen
velvoittaminen
on
hyväntekeväisyyttä ja pahan tekemisen kieltäminen on hyväntekeväisyyttä
ja teidän jokaisen sukupuoliyhdynnässä on hyväntekeväisyyttä.

He sanoivat: Oi Allaahin lähettiläs, kun joku meistä täyttää seksuaalisen
halunsa, saako hän siitä jonkun palkkion? Hän sanoi: Ettekö luule, että jos
hän toimisi siinä laittomasti, niin hän tekisi syntiä? Niin ollen samoin, jos
hän toimii siinä laillisesti, hän tulee saamaan palkkion.
Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 26: Pienet teot ovat arvokkaita

Abu Hurayrah:n (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi Allaahin lähettilään (salla
Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoneen:

Jokaisen ihmisen tulee jokaisella nivelellään suorittaa hyväntekeväisyyttä.
Jokaisena päivänä jolloin aurinko nousee: kahdenkeskeinen
oikeudenmukaisuus on hyväntekeväisyyttä ja avunanto henkilölle
ratsunsa kanssa, hänen nostamisensa ratsulleen tai hänen tavaroidensa
ylös nostaminen on hyväntekeväisyyttä, ja hyvä sana on
hyväntekeväisyyttä, ja jokainen ottamaasi askel rukouksen suorittamiseen
on hyväntekeväisyyttä ja jokaisen tiellä olevan haitallisen asian
poistaminen on hyväntekeväisyyttä.
Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim.
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Hadith 27: Oikeudenmukaisuuden määritelmä

An-Nawwas ibn Sam`aanin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan profeetta (salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam) sanoi:

Oikeudenmukaisuus on hyvää moraalia ja väärinteko on sitä, mikä värisee
sydämmessäsi ja mitä et halua ihmisten saavan tietää.
Tämän kertoi Muslim.

Waabisa ibn Ma`badin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi:

Tulin Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) luokse ja hän
sanoi: Oletko tullut kysymään oikeudenmukaisuudesta? Sanoin: Kyllä. Hän
sanoi: Kysy sydämeltäsi, oikeudenmukaisuus on sitä, mikä saa sinut
tuntemaan rauhaa sielussasi ja sydämessäsi ja väärinteko on sitä, mikä
värisee sielussasi ja liikkuu edestakaisin rinnassasi, vaikka ihmiset yhä
uudestaan ovat antaneet sinulle laillisen näkemyksensä [sen hyväksi].
Hyvä hadith, jolla on hyvä kertojien ketju ja, jonka olemme kertoneet kahden Imaamim,
Ahmad ibn Hanbalin ja Ad-Daarimiin Musnadeissa.
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Hadith 28: Sunnan seuraamisen velvollisuus

Abu Najih al-Irbaad ibn Saariyan (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi:

Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) piti meille saarnan, joka
täytti sydämemme pelolla ja silmämme kyynelillä. Sanoimme: Oi Allaahin
lähettiläs, aivan kuin tämä olisi jäähyväissaarna, joten neuvo meitä. Hän
sanoi: Neuvon teitä pelkäämään Allaahia (az wa djal) ja osoittamaan
ehdotonta tottelevaisuutta vaikka johtajaksenne nousisi orja. Totisesti se
joukostanne, joka elää [kauan] tulee näkemään suurta erimielisyyttä, joten
pitäkää kiinni sunnastani ja oikeaoppisten Rashidiitti -kalifien sunnasta tarratkaa siihen kiinni kulmahampaillanne. Varokaa uusia keksintöjä, sillä
jokainen uusi keksintö on uudistus ja jokainen uudistus johtaa harhaan ja
jokainen harhatie on helvetin tulessa.
Tämän kertoivat Abu Dawood ja at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja vankka hadith.
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Hadith 29: Mitkä teot päästävät sinut paratiisiin

Mu`aadh ibn Jabalin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi:

Sanoin: Oi Allaahin lähettiläs, kerro minulle mikä teko vie minut paratiisiin
ja pitää minut kaukana helvetin tulesta? Hän sanoi: Olet kysynyt suuresta
asiasta, mutta kuitenkin se on helppoa sille, jolle Allaah, Korkein, tekee sen
helpoksi. Sinun tulisi palvoa Allaahia asettamatta ketään Hänen rinnalleen,
sinun tulisi suorittaa rukoukset, sinun tulisi maksaa zakaah, sinun tulisi
paastota Ramadaanina ja sinun tulisi tehdä pyhiinvaellusmatka Talolle.
Sitten hän sanoi: Näytänkö sinulle hyvyyden portit? Paastoaminen, joka on
kilpi, hyväntekeväisyys sammuttaa synnin niin kuin vesi sammuttaa tulen,
sekä ihmisen rukous yön syvyyksissä. Sitten hän resitoi: "Jotka jättävät
vuoteensa pyytäen Herraltaan peläten ja kaivaten, ja käyttävät siitä,
minkä olemme heille suoneet. Mutta yksikään sielu ei tiedä mitä
heitä varten on piilotettu iloksi ja palkkioksi heidän teoistaan.” Sitten
hän sanoi: Kerronko sinulle asian huipusta, sen pylväästä ja sen
korkeimmasta osasta? Sanoin: Kyllä, oi Allaahin Lähettiläs. Hän sanoi:
Asian huippu on islam, pylväs on rukous ja sen korkein osa on jihaad.
Sitten hän sanoi: Kerronko sinulle kuinka tätä kaikkea vartioidaan? Minä
sanoin: Kerro, oi Allaahin Lähettiläs. Ja hän otti kiinni kielestään ja sanoi:
Pidä tämä kurissa. Sanoin: Oi, Allaahin Lähettiläs, tuomitaanko meidät
sanoistamme? Hän sanoi: Menettäköön äitisi sinut Mu`aadh! Onko mitään,
mikä syöksee ihmiset kasvoilleen - tai hän sanoi nenälleen - helvetin tuleen
niinkuin heidän kieltensä sato?
Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja vankka hadith.
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Hadith 30: Allaahin asettamat rajat

Abu Tha`laba al-Khushani Jurthoom ibn Naashirin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan Allaahin
lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi:

Allaah, Korkein, on säätänyt velvollisuuksia, joten älkää laiminlyökö niitä.
Hän on asettanut rajoja, joten älkää ylittäkö niitä. Hän on kieltänyt joitakin
asioita, joten älkää tehkö niitä. Ja joistakin asioista Hän vaikeni – säälistä
teitä kohtaan, ei unohduksesta - joten älkää havitelko niitä.
Hyvä hadith, jonka kertoi ad-Daaraqutni ja muut.
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Hadith 31: Todellinen luopuminen

Abu `l`Abbaas Sahl ibn Sa`d as-Saai`din (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka sanoi:

Eräs mies tuli profeetan (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) luokse ja sanoi:
Oi Allaahin lähettiläs, ohjaa minut sellaiseen tekoon, jonka tekeminen saa
sekä Allaahin että ihmiset rakastamaan minua. Hän sanoi: Luovu
maailmasta niin Allaah tulee rakastamaan sinua, ja jätä ihmisten omaisuus
rauhaan niin ihmiset tulevat rakastamaan sinua.
Hyvä Ibn Majah:n ja muiden kertoma hadith jolla on hyvä kertojien ketju.
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Hadith 32: Ei vahingoittamista eikä vahinkoon vastaamista

Abu Sa`iid Sa`d ibn Maalik ibn Sinaan al Khudrin (radija Allaahu ‘anhu) mukaan Allaahin
lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi:

Ei pitäisi olla vahingoittamista eikä vahinkoon vastaamista.

Hyvä hadith, jonka kertoivat Ibn Maajah, ad-Daaraqutni ja muut ja se luokitellaan
musnadiksi. Sen kertoi myös Maalik al-Muwatta -teoksessa mursalina ja hänen antamansa
kertojien ketju sisältää `Amr ibn Yahyan, hänen isänsä profeettaan (Salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam) asti jättäen pois Abu Sa`idin ja hänellä on muita kertojien ketjuja, jotka vahvistavat
toisensa.
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Hadith 33: Todiste on vaatijan velvollisuus ja vala kieltäjän

Ibn `Abbaasin (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam) sanoi:

Jos ihmiset saisivat vaatimuksensa mukaan, he vaatisivat toisten ihmisten
omaisuuden ja hengen, mutta todistevelvollisuus kuuluu vaatijalle ja
valavelvollisuus kieltäjälle.
Hyvä hadith, jonka kertoivat al-Baihaqi ja muut tässä muodossa. Osa siitä on löydettävissä
kahdesta Sahih -teoksesta.
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Hadith 34: Pahan kieltäminen on osa imaania

Abu Sa`iid al-Khudrin (radija Allaahu ‘anhu) nojalla, joka sanoi: Kuulin Allaahin lähettilään
(salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanovan:

Jos joku teistä näkee pahan teon, muuttakoon hän sen kädellään ja ellei
hän voi sitä tehdä, sitten kielellään, ja ellei hän voi sitä tehdä, sitten
sydämessään - ja se on heikointa uskoa.

Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 35: Islamilainen veljeys

Abu Hurayrah (radija Allaahu ‘anhu) kertoi Allaahin lähettilään (salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam) sanoneen:

Älkää kadehtiko toisianne, älkää paisuttako hintoja toisillenne, älkää
vihatko toisianne, älkää hylätkö toisianne, älkääkä myykö toistenne
myyntien yli, vaan olkaa veljiä, oi Allaahin palvelijat. Muslimi on muslimin
veli: hän ei sorra häntä eikä petä häntä, hän ei valehtele hänelle eikä
halveksi häntä. Hurskaus ja oikeudenmukaisuus on täällä - ja hän osoitti
rintaansa kolme kertaa. Muslimiveljensä halveksinta on jo tarpeeksi pahaa.
Muslimi kokonaisuudessaan on toiselle muslimille loukkaamaton; hänen
verensä, omaisuutensa ja kunniansa.

Tämän kertoi Muslim.
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Hadith 36: Allaah auttaa niitä jotka auttavat muita

Abu Hurayrah:n (radija Allaahu ‘anhu) mukaan profeetta (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam)
sanoi :

Siltä, joka poistaa maallisen murheen uskovaiselta, Allaah tulee
poistamaan yhden Tuomiopäivän murheista. Se, joka lievittää hätää
kärsivän osaa, Allaah tulee lievittämään hänen osaansa tässä maailmassa
ja seuraavassa. Sitä, joka suojaa muslimia, Allaah tulee suojaamaan tässä
maailmassa ja seuraavassa. Allaah auttaa palvelijaansa niin kauan kuin
palvelija auttaa veljeään. Se joka seuraa seuraa tiedon haun tietä, Allaah
helpottaa
hänen
tiensä
paratiisiin.
Yksikään ihmisjoukko ei keräänny johonkin Allaahin taloista lausumaan
Allaahin kirjaa ja opiskelemaan sitä keskenään paitsi, että rauha laskeutuu
heidän ylleen, armo verhoaa heidät, enkelit ympäröivät heidät, ja Allaah
mainitsee heidät niille, jotka ovat Hänen seurassaan. Sitä, joka teoillaan
hidastaa edistymistään ei hänen sukuperänsä voi auttaa kiirehtimään
eteenpäin.

Tämän kertoi Muslim näillä sanoilla.
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Hadith 37: Allaahin myötätunto palvelijoitaan kohtaan

Ibn `Abbaasin (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan Allaahin lähettiläältä (salla Allaahu ‘aleihi
wa sallam), että Herraltaan (tabaaraka wa t’aala) kertomista lausunnoista oli, että Hän
sanoi:

Totisesti Allaah on merkinnyt ylös hyvät teot ja pahat teot. Sitten Hän
selitti sen: sille, joka on aikonut hyvää ja ei ole tehnyt sitä, Allaah merkitsee
sen Itsensä tykö täydeksi hyväksi teoksi, mutta jos hän on sekä aikonut
että tehnyt sen, Allaah merkitsee sen Itsensä tykö kymmenestä hyvästä
teosta seitsemänsataakertaiseen asti tai moninkertaisesti enemmän. Mutta
jos joku on aikonut pahaa, eikä ole tehnyt sitä, Allaah merkitsee sen Itsensä
tykö täydeksi hyväksi teoksi, mutta sille, joka on sekä aikonut että tehnyt
sen, Allaah merkitsee sen yhdeksi pahaksi teoksi.

Tämän kertoivat al-Bukhaari ja Muslim kahdessa Sahih -kokoelmassaan.
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Hadith 38: Lähesty Allaahia nawaafil -teoilla

Abu Hurayrah:n (radija Allaahu ‘anhu) mukaan Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam) sanoi:

Totisesti Allaah, Korkein, on sanonut: Hän, joka osoittaa vihamielisyyttä
Minun ystävääni kohtaan, olen totisesti sodassa häntä vastaan. Mikään ei
ole minulle rakkaampaa kuin se, että palvelijani lähestyy minua
täyttämällä hänelle määräämäni velvollisuudet, ja palvelijani jatkaa
lähestymistään vapaaehtoisin teoin, kunnes rakastan häntä. Kun rakastan
häntä olen hänen korvansa, jolla hän kuulee, hänen silmänsä, jolla hän
näkee, kätensä, jolla hän pitää kiinni ja jalkansa, jolla hän kävelee. Jos hän
pyytäisi Minulta [jotain], antaisin sen varmasti hänelle ja jos hän pyytäisi
Minulta turvaa, soisin sen varmasti hänelle.

Tämän kertoi al-Bukhaari.
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Hadith 39: Virheiden ja unohduksen anteeksi antaminen

Ibn `Abbaasin (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa
sallam) sanoi:

Allaah on antanut minulle anteeksi kansani erehdykset, heidän
unohduksensa ja heidän pakonalaiset tekonsa.

Hyvä hadith, jonka kertoivat Ibn Majah, al-Baihaqi ja muut.
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Hadith 40: Tämän maailman elämä

Ibn `Umarin (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan, joka sanoi:

Allaahin Lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) otti kiinni hartioistani
ja sanoi: Elä maailmassa kuin olisit muukalainen tai matkustaja.

Ibn `Umarilla (radija Allaahu ‘anhumaa) oli tapana sanoa:

Jos saavutat illan, älä odota [eläväsi] aamuun asti, ja jos saavutat aamun älä
odota [eläväsi] iltaan asti ja ammenna terveydestäsi sitä päivää varten,
jolloin olet sairas ja elämästäsi kuolemaasi varten.
Tämän kertoi Al-Bukhaari.
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Hadith 41: Imaanin merkki

Abu Muhammad `Abdullah:n, `Amr ibn al-`Aasin pojan (radija Allaahu ‘anhumaa) mukaan
Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoi:

Yksikään teistä ei todella usko ennenkuin hänen mieltymyksensä ovat
yhtäpitäviä sen kanssa mitä toin.

Hasan (hyvä) ja Sahih (vankka) hadith, jonka olemme välittäneet Kitaab al-Hujjasta vankalla
kertojien ketjulla.
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Hadith 42: Allaahin anteeksi antaminen

Anaksen (radija Allaahu ‘anhu) mukaan, joka kertoi kuulleensa Allaahin lähettilään (salla
Allaahu ‘aleihi wa sallam) sanoneen:

Allaah, Korkein, on sanonut: Oi Aatamin poika, niin kauan kuin kutsut
Minua ja pyydät Minulta, annan sinulle tekosi anteeksi enkä välitä. Oi
Aatamin poika, vaikka syntisi yltäisivät taivaan pilviin saakka ja pyytäisit
Minulta silloin anteeksi, antaisin sinulle anteeksi. Oi Aatamin poika, vaikka
tulisit luokseni lähes maapallon kokoisten syntien kanssa etkä asettaisi
ketään Minun rinnalleni, olisi anteeksiantoni lähes yhtä suuri.

Tämän kertoi at-Tirmidhi, joka sanoi sen olevan hyvä ja vankka hadith.
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