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Tekijän elämänkerta
Hän on Abu Muhammad ’Izz ad-Diin Abdul-Aziiz ibn ’Abdussalaam ibn Abu al-Qaasim
ibn al-Hasan ibn Muhammad ibn al-Muhadhdhab as-Sulami ash-Shaafi, jonka
lempinimenä oli oppineiden sultaani. Hän syntyi Damaskuksessa vuonna 577 tai 578
Hijran jälkeen köyhään perheeseen.

Hänen lapsuudestaan tai kasvatuksestaan ei tiedetä paljoa mutta hänen tiedetään
opiskelleen Damaskuksen oppineiden alla ja sitten matkustaneen Bagdadiin vähäksi
aikaa, opiskellen sen oppineiden alla. Hänen opettajistaan ensimmäinen oli tuomari
Jamal ad-Diin al-Harastani ja Abu Tahir Barakaat al-Khushui, tunnettu Haafiz, jonka
johdolla hän opiskeli hadithia. Sitten hän rupesi ottamaan osaa Fakhr ad-Diin ibn
Asakirin, Shaamin Shafi’ien imaamin, oppitunneille ja oppi fiqh’in häneltä. Hän
opiskeli usuul al-fiqh’in perusasiat Sayf ad-Diin al-Amidin, tunnetun tämän alan
asiantuntijan, kanssa ja eteni hadith -opinnoissaan Bahaa ad-Diin ibn Asaakirin,
hadithin tunnetun oppineen, alla. Hän saavutti islamilaisten eri tieteiden
perusteellisen tuntemuksen ja saavutti mujtahidin tason.

Tekijä antoi myös saarnoja, esitti luentoja ja opetti ja teki sitä kuolemaansa asti,
opettaen monissa Damaskuksen tunnetuissa kouluissa ja sitten Kairossa. Hän oli
tiukasti uudistuksia vastaan ja hävitti monia hänen aikanaan olevia ajankohtaisia
uudistuksia. Hän puhui aina totta vaikka se olisi hallitsijoita vastaan ja kun
Damaskuksen hallitsija antoi pois maata Frankeille, hän lopetti rukouspyynnöt hänen
hyväkseen saarnatuolista. Sen seurauksena hänet vangittiin ja lopuksi hänet
häädettiin Egyptiin. Egyptissä hän puhutteli sen hallitsijaa suoraan hänen armeijansa
edessä, vaatien häntä hävittämään siellä harjoitettuja pahuuksia kuten viinin juomista
ja nämä käytännöt lopetettiin. Kun häneltä kysyttiin oliko hän ollut peloissaan hän
vastasi sanomalla, että hän toi mieleensä Allaahin suuruuden ja tuntui, että
hallitsijasta oli tullut kuin kissanpentu.

Lukuun ottamatta hänen rohkeuttaan, hänet tunnettiin myös hurskaudestaan ja
askeettisuudestaan, ja kun hän muutti Egyptiin, hänestä tuli pian johtava
uskonnollinen asiantuntija ja juridiset päätökset alistettiin hänelle.
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Hänellä oli monia oppilaita, joiden parista olivat: Ibn Daqiiq al-Iid, Shihab ad-Diin alQaraafi, ’Alaa ad-Diin al-Baaji, Sharaf ad-Diin ad-Dimyaati ja Ibn al-Munayyir.

Hän kirjoitti monia teoksia joista olivat: Tafsir al-Quran, Al-Fawaaid fi Mushkil alQuran, Majaaz al-Quran, Mukhtasar Sahih Muslim, Al-Aqaaid, Al-Farq bayn al-Imaan
wal Islam, Qawaaid al-Ahkaam, Al-Qawaaid as-Sughraa, Al-Imaam fi Bayaan Adillah
al-Ahkaam, Fatawa al-Misriyyah, Shajaratul Ma’aarif, Sharh Asmaa al-Husnaa ja
Bidaayatus-Sul fi Tafdil ar-Rasuul.

Hän kuoli Egyptissä vuonna 660 jälkeen Hijran 82- tai 83-vuotiaana, olkoon Allaah
hänelle armollinen.
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Koetukset ja kärsimykset: Viisaus ja edut

Allaahin, Armeliaimman, Armahtajan Nimeen. Olkoon rauha ja siunaukset isäntämme
Muhammadin, hänen perheensä ja seuralaistensa yllä.

Koetuksissa, kärsimyksissä, vastoinkäymisissä ja onnettomuuksissa on monia etuja.
Näillä eduilla on erilaisia merkityksen tasoja, jotka ovat erilaisia ihmisten eri
sijoitusten mukaan.

 Allaahin Herruuden suuruuden ja Hänen kaiken kattavan valtansa
toteuttaminen

 Orjuuden nöyryyden ja heikkouden käsittäminen. Allaahin, Ylevän, lausunto
viittaa tähän:

”Ne, jotka onnettomuuden koettelemina, sanovat, ’Totisesti! Kuulumme Allaahille ja
totisesti Hänen luokseen palaamme’” [Al-Baqarah 2:156, tarkoituksen tulkinta]

He myöntävät kuuluvansa Hänelle, että he ovat vain Hänen alhaisia palvelijoitaan,
että he palaavat Hänen luokseen tuomiota varten ja ovat Hänen päätöksensä ja
säädöksensä alaisia. He tietävät, että heillä ei ole mitään paikkaa, johon paeta Häntä
ja mitään pakotietä Hänestä.

 Vilpittömyyden toteutuminen Allaahille, Ylevälle. Tämä johtuu siitä, että ei ole
mitään keinoa tukahduttaa vaikeuksia paitsi turvautumalla Häneen eikä ole
ketään, johon henkilö voi tukeutua sen poistamiseksi, paitsi Hän,
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”Jos Allaah koskettaa sinua vahingolla, kukaan ei voi poistaa sitä paitsi Hän…” [alAnaam 6:17, tarkoituksen tulkinta]

”Kun he nousevat laivaan, he kutsuvat Allaahia, tehden uskostaan puhtaan vain
Hänelle…” [Al-Ankabuut 29:65, tarkoituksen tulkinta]

 Katumuksella kääntyminen Allaahin,
suuntaaminen Hänen puoleensa,

Ylevän, puoleen ja sydämensä

”Kun jokin loukkaus koskettaa ihmistä hän itkee Herralleen (Allaahille Yksin), kääntyen
katumuksella Hänen puoleensa” [Az-Zumaar 39:8, tarkoituksen tulkinta]

 Alistuneisuus ja rukouspyyntö,
”Kun vahinko koskettaa ihmistä Hän kutsuu Meitä…” [Az-Zumaar 39:49, tarkoituksen
tulkinta]

”Kun vahinko koskettaa teitä merellä, ne joita kutsutte häviävät teiltä –paitsi Hän!”
[Al-Israa 17:67, tarkoituksen tulkinta]

”Ei! Yksin Häntä te kutsutte, ja, jos Hän haluaa, Hän poistaisi tuon (ahdingon) jonka
takia kutsutte Häntä…” [al-An’aam 6:41, tarkoituksen tulkinta]

”Sano (Oi Muhammad salla Allaahu ’aleihi wa sallam): ’kuka pelastaa teidät maan ja
meren pimeydeltä (vaaroilta kuten myrskyt), kun kutsutte Häntä nöyrästi ja salaa
(sanoen): Jos Hän (Allaah) vain pelastaa meidät tästä (vaarasta), olemme totisesti
kiitollisten joukosta.” [al-An’aam 6:63-64, tarkoituksen tulkinta]
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 Sietokyky
”Ibrahiim oli al-Awwah (hänellä oli tapana pyytää Allaahilta nöyrästi, ylistää Häntä ja
muistaa Häntä paljon) ja suvaitsevainen.” [At-Taubah 9:114, tarkoituksen tulkinta]

”…joten annoimme hänelle ilouutiset suvaitsevaisesta pojasta.” [As-Saffaat 37:101,
tarkoituksen tulkinta]

Profeetta (salla Allaahu ’aleihi wa sallam) sanoi [Asha Abdul Qaisille]: ”Sinulla on kaksi
ominaisuutta, joita Allaah rakastaa: sietokyky ja harkitsevaisuus.” [1]

Sietokyvyn sija eroaa hädän suuruuden mukaan. Sietokyvyn näyttäminen
ankarimpien onnettomuuksien alussa on sen suurimmista osoituksista.

----[1] Muslim (nro 17, 18) Abu Sa’id al-Khudriin nojalla, tarkoituksen tulkinta

8

 Anteeksiantaminen sille ihmistoimijalle, joka aiheutti koetuksen.
”…ja jotka antavat ihmisille anteeksi…” [Aali –Imraan 3:134, tarkoituksen tulkinta]

”…mutta ken antaa anteeksi ja tekee sovinnon, hänelle kuuluu palkkio Allaahilta.”
[Ash-Shuura 42:40, tarkoituksen tulkinta]

Anteeksiannon näyttäminen suurimpien onnettomuuksien sattuessa on sen
suurimmista osoituksista.

 Kärsivällisyys ja järkkymättömyys kärsimyksen sattuessa, tämä johtaa Allaahin
rakkauteen ja Hänen palkintojensa lisääntymiseen:
”… Ja Allaah rakastaa as-saabiriin (kärsivällisiä jne).” [Aali Imraan 3:146, tarkoituksen
tulkinta]

”Vain ne, jotka ovat kärsivällisiä saavat palkkionsa täysinäisinä, ilman laskemista.” [AzZumaar 39:10, tarkoituksen tulkinta]

Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ’aleihi wa sallam) sanoi,
”Kenellekään ei ole annettu parempaa ja käsittävämpää lahjaa kuin kärsivällisyys.” [2]

----[2] Bukhaari (nro 1429) ja Muslim (nro 1053) Abu Sa’id al-Khudriin nojalla, tarkoituksen tulkinta
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 Ilon kokeminen hädän alussa johtuen sen sisältävistä monista eduista. Allaahin
lähettiläs (salla Allaahu ’aleihi wa sallam) sanoi,
”Sen kautta jonka kädessä on sieluni, heillä [hurskailla] oli tapana näyttää iloa
onnettomuuden alussa kuten iloa näytetään mukavuuden aikana.” [3]

Ibn Mas’uud (radija Allaahu ’anhu) sanoi, ”todella ihmeellisiä ovat kaksi inhottua:
kuolema ja köyhyys!”[4] He näyttivät iloa onnettomuuden saapuessa koska he tiesivät
hyvin, että sen vaikeuksia ja sen hedelmiä ja etuja ei voi verrata. Tämä tilanne on
verrattavissa henkilöön joka paranee ankarasta sairaudesta juotuaan vastenmielistä
lääkettä.

 Kiitollisena oleminen onnettomuuden alussa johtuen sen sisältävistä monista
hyödyistä. Tähän verrattavissa on sairaan henkilön tapaus, jossa hän kiittää
lääkäriä joka on juuri amputoinut yhden hänen raajoistaan pelastaakseen
hänen elämänsä, vaikka tämä vammauttaisi häntä jonkin verran.

---[3] Ibn Maajah (nro 4024) Abu Sa’id al-Khudriin nojalla, tarkoituksen tulkinta. Al-Busayri sanoi, että sen isnad oli sahih
kuten al-Hakim (nro 119) ja adh-Dhahabi oli samaa mieltä kuten Sheikh al-Albaani As-Sahiiha –teoksessaaan (nro 144).
[4] Abu Nu’aym, al-Hilyah (1/180 nro 416)
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 Sen syntien ja virheiden sovittaminen,
”Ja mitä tahansa katastrofista sattuu teille, johtuu siitä mitä omat kätenne ovat
ansainneet. Ja Hän antaa paljon anteeksi.” [Ash-Shu’ra 42:30, tarkoituksen tulkinta]

Allaahin lähettiläs (salla Allaahu ’aleihi wa sallam) sanoi,
”Uskovaista ei koetella sairaudella tai vastoinkäymisellä, vaikka se olisi häntä vaivaava
huoli tai häntä pistävä piikki, paitsi että hänen syntinsä sovitetaan sen seurauksena.”
[5]

 Armon osoittaminen niille jotka käyvät läpi kärsimystä ja heidän apuunsa
tuleminen. [’Iisasta (salla Allaahu aleihi wa sallam) on kerrottu, että hänellä oli
tapana sanoa],
”Ihmiset elävät joko mukavuuden ja hyvinvoinnin aikaa tai he käyvät läpi
koettelemusta joten olkaa armollisia niille, jotka käyvät läpi koettelemusta ja kiittäkää
Allaahia omasta hyvinvoinnistanne.” [6]

[Runoilija sanoi],
”Ainoa joka osoittaa armoa rakastajille on se joka on rakastanut”

---[5] Bukhaari (nro 5641) ja Muslim (nro 2573), tarkoituksen tulkinta
[6] Maalik (2/986)
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 Mukavuuden ja hyvinvoinnin siunauksen suuruuden ymmärtäminen. Tämä
johtuu siitä, että siunauksia ei koskaan todella arvosteta ennen niiden
menettämistä.

 Sen ymmärtäminen mitä Allaah, olkoon Hän Ylevä, on aiheuttanut näiden
etujen lopputulokseksi mitä tulee palkkioon tuonpuoleisessa.

 Sen sisältämien monien kätkettyjen etujen käsittäminen,

”…voi olla, että inhoatte jotain asiaa ja Allaah tuo sitä kautta paljon hyvää” [An-Nisaa
4:19, tarkoituksen tulkinta]

”… ja voi olla, että inhoatte (jotain) asiaa joka on teille hyväksi…” [al-Baqarah 2:216,
tarkoituksen tulkinta]

”Ne jotka saivat aikaan panettelun (’Aaishaa, profeetan salla Allaahu aleihi wa sallam,
vaimoa vastaan) ovat ryhmä teidän parissanne. Älkää pitäkä sitä pahana asiana teille.
Ei, se on hyväksi teille.” [An-Nuur 24:11, tarkoituksen tulkinta]

Kun tyrannihallitsija otti Saran Ibrahimilta, yksi tämän koetuksen kätketyistä eduista
oli, että myöhemmin hänelle annettiin Hajar palvelijaksi, joka synnytti Ibrahiimille
Ismailin, jonka jälkeläisistä syntyi lähettiläiden isäntä ja profeettojen sinetti (salla
Allaahu ’aleihi wa sallam). Katso kuinka suuri kätketty etu oli tässä koetuksessa!
Sanotaan,
Kuinka monta kätkettyä siunausta on
koetusten verhon alla
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Eräs toinen henkilö sanoi,
Ehkä jokin jota inhotaan, vihattu
sisältää paljon siunauksia Allaahilta

 Kärsimys ja vastoinkäyminen estää henkilöä pahuudesta, turhamaisuudesta,
leveilystä, ylimielisyydestä, mahtailusta ja sorrosta. Jos Nimrod olisi ollut köyhä
ja heikko, sokea ja mykkä, hän ei olisi koskaan väitellyt Ibrahimin kanssa
Herrastaan. Mutta hän lankesi tähän suvereenisuutensa vuoksi kuten Allaah,
olkoon Hän Ylevä, ilmaisi,
”Etkö ole katsonut häntä, joka kiisteli brahimin kanssa Herrastaan, koska Allaah oli
antanut hänelle kuningaskunnan?” [Al-Baqarah 2:258, tarkoituksen tulkinta]

Jos Faaraota olisi koeteltu samalla tavoin, hän ei olisi koskaan sanonut,
”Olen Herranne, Korkein!” [An-Naaziaat 79:24, tarkoituksen tulkinta]

Allaah, olkoon Hän ylistetty, sanoo,
”…ja he eivät kyenneet löytämään mitään syytä sen tekemiseen paitsi, että Allaah ja
Hänen lähettiläänsä olivat rikastuttaneet heitä anteliaisuudellaan. [At-Taubah 9:74,
tarkoituksen tulkinta]

”Ei! Totisesti ihminen rikkoo kaikkia rajoja, koska hän pitää itseään itseriittoisena.”
[Al-’Alaz 96:6-7, tarkoituksen tulkinta]

”Jos Allaah laajentaisi varoja orjilleen, he kapinoisivat varmasti maan päällä.” [AshShu’ra 42:27, tarkoituksen tulkinta]
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”Ne jotka tekivät väärin tavoittelivat (tämän maallisen) elämän hyviä asioita…” [Huud
11:116, tarkoituksen tulkinta]

”…Meidän olisi varmasti pitänyt suoda heille runsaasti vettä (sadetta) jotta voisimme
koetella heitä sillä.” [al-Jinn 72:16-17, tarkoituksen tulkinta]

”Emmekä koskaan lähettäneet varoittajaa (mihinkään) kaupunkiin ilman, että ne,
joille annettiin maallista omaisuutta ja luksusta heidän paristaan sanoivat: ”Emme
usko (viestiin) jonka kanssa sinut on lähetetty’” [Saba 34:34, tarkoituksen tulkinta]

Näistä suurista eduista johtuen ne joita eniten koeteltiin olivat profeetat, sitten
hurskaat ja sitten heitä läheisimmät. [7] Heitä syytettiin hulluudesta, taikuudesta,
ennustajuudesta. Heitä pilkattiin ja tehtiin naurunalaiseksi,
”…mutta kärsivällisyydellä he kestivät torjunnan ja he loukkaantuivat.” [al-An’aam
6:34, tarkoituksen tulkinta]

Meille on sanottu,
”Vai luuletteko astuvanne paratiisiin ilman sellaisia (koetuksia) kuin tuli niille jotka
kuolivat ennen teitä? Ankara köyhyys ja sairaudet koettelivat heitä ja he olivat niin
järkyttyneitä, että jopa lähettiläs ja ne jotka uskoivat hänen kanssaan sanoivat,
’Milloin (tulee) Allaahin apu?’ Kyllä! varmasti Allaahin apu on lähellä! [al-Baqarah
2:214, tarkoituksen tulkinta]
”Koettelemme teitä jonkin verran pelolla, nälällä, omaisuuden, elämien ja hedelmien
menetyksellä, mutta antakaa ilouutisia as-Saabiriineille (kärsivällisille jne). [AlBaqarah 2:155, tarkoituksen tulkinta]
--[7] Ahmad (nro 1481, 1494, 1555, 1607), at-Tirmidhi (nro 2400) ja Ibn Maajah (nro 4023) Sa’ad ibn Abi Waqqaasin
nojalla. At-Tirmidhi sanoi sen olevan hasan sahih, al Hakim (nro 120) sanoi sen olevan sahih ja adh-Dhahabi oli samaa
mieltä.
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“Teitä koetellaan omaisuudessanne ja itsessänne ja kuulette varmasti paljon joka
surettaa teitä niiltä jotka vastaanottivat Kirjan ennen teitä (juutalaisilta ja kristityiltä)
ja niiltä jotka liittävät seuralaisia Allaahille.” [Aali Imraan 3:186, tarkoituksen tulkinta]

Seuralaiset häädettiin kodeistaan ja maistaan, pakotettuina pakenemaan jättäen
omaisuutensa taakseen, heidän koettelemuksensa tulivat entistä ankarimmiksi,
heidän vihollisiensa määrä lisääntyi, joskus heidät voitettiin ja he hävisivät, monet
heistä kuolivat Uhudissa ja muissa paikoissa ja taisteluissa, Allaahin lähettiläs (salla
Allaahu ’aleihi wa sallam) sai vamman kasvoihinsa, yksi hänen poskihampaistaan
meni rikki ja hänen kypäränsä murskattiin hänen päähänsä ja hänen vihollisensa
riemuitsivat ja hänen liittolaisensa olivat epätoivoissaan. Al-Khadaqin päivänä heitä
koeteltiin siihen pisteeseen, että,
”…uskovaisia koeteltiin ja ankarasti ravisteltiin” [Al-Ahzaab 33:11, tarkoituksen
tulkinta]

”…kun silmät villiintyivät ja sydämet venyivät kurkkuihin…” [Al-Ahzaab 33:10,
tarkoituksen tulkinta]

He elivät jatkuvassa pelon, puutteen ja köyhyyden tilassa. Heidän oli pakko sitoa kiviä
vatsansa päälle kovasta nälästä ja ensimmäisen ja toisen isäntä ei koskaan syönyt
riittävää leipäannosta kahdesti päivässä yhtenäkään päivänä. [8] Hän loukkaantui
monin tavoin kunnes hänen rakkaimman vaimonsa siveyttä epäiltiin. Sitten, elämänsä
loppupuolella, häntä koeteltiin Musaylamalla, Tulayhalla ja al-’Ansilla [9].

---[8] Muslim nro 2970, tarkoituksen tulkinta
[9] Nämä olivat kaikki ihmisiä jotka väittivät olevansa profeettoja.
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Kun hän (salla Allaahu ’aleihi wa sallam) kuoli, hänen haarniskansa oli pantattu eräälle
juutalaiselle 30 sa’n edestä vehnää. [10]

Profeetat ja huskaat ovat aina kohdanneet koetuksia ja kärsimyksiä, jokaisen henkilön
ollen koeteltu suhteessa hänen uskontoonsa. Joitain heistä sahattiin kahteen osaan
mutta tämä ei saanut heitä luopumaan uskostaan. Allaahin lähettiläs (salla Allaahu
’aleihi wa sallam) sanoi,

”Uskovaisen esimerkki on kuin kasvi, tuuli saa sen aina kallistumaan yhteen suuntaan
ja sitten toiseen, samalla tavalla uskovaista koetellaan aina koettelemuksella.” [11]

”Uskovaisen esimerkki on kuin tuoreen herkän kasvin varsi, tuuli saa sen taipumaan
joskus, kaatumaan joskus ja seisomaan pystyssä muutoin kunnes se kuihtuu ja
kuolee.” [12]

Vastoinkäymisen ja koettelemuksen tila saa palvelijan kääntymään Allaahin,
Mahtavan ja Majesteettisen puoleen.

--[10] Bukhaari, nro 2916, Aishan nojalla. Tarkoituksen tulkinta
[11] Bukhaari, nro 5644, ja Muslim, nro 2809, Abu Hureiran nojalla, tarkoituksen tulkinta
[12] Bukhaari, nro 5643 ja Muslim, nro 2810, Ka’ab bin Maalikin nojalla, tarkoituksen tulkinta
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Mukavuuden, hyvinvoinnin ja siunausten tila saa palvelijan kääntymään pois
Allaahista, olkoon Hän Ylevä,

”Ja kun vahinko koskettaa ihmistä, hän rukoilee Meitä, maaten kyljellään, tai istuen
tai seisten. Mutta kun olemme poistaneet hänen vahinkonsa häneltä, hän kävelee
pois aivan kuin hän ei olisi koskaan rukoillut Meitä häntä koskeneesta vahingosta!”
[Yunus 10:12, tarkoituksen tulkinta]

Tämän vuoksi he söivät vähän ja pitivät vaatimattomia vaatteita jne. jotta he voisivat
olla sellaisessa tilassa joka johtaa heidät takaisin Allaahiin, Mahtavaan ja
Majesteettiseen, ja omistaa itsensä Hänelle.

 Mieltyneenä ja tyytyväisenä oleminen koetukseen siten, että se johtaa
Allaahin, olkoon Hän Ylevä, mielihyvään. Tämä johtuu siitä, että sekä hurskasta
että syntistä vaivataan koetuksella, joten se joka on tyytymätön sen alussa,
hänelle kuuluu tyytymättömyys ja kurjuus tässä elämässä ja tuonpuoleisessa.
Hän joka on hyvillään ja tyytyväinen siihen, häntä varten on Allaahin mielihyvä
ja se on parempaa kuin paratiisi ja mitä se sisältää koska Allaah, Ylevä sanoo,
”Mutta suurin ilo on Allaahin mielihyvä” [At-Tawbah 9:72, tarkoituksen tulkinta]
eli parempaa kuin paratiisin puutarhat.

Nämä ovat suppeita ajatuksia, jotka tulevat mieleen koetusten eduista. Pyydämme
Allaahia antamaan meille anteeksi ja antamaan meille hyvinvoinnin tässä maailmassa
ja tuonpuoleisessa. Antakoon Allaah meille halu toimia sen mukaan mitä Hän rakastaa
ja johon Hän on mieltynyt. Olkoon rauha ja siunaukset Muhammadin, hänen
perheensä ja seuralaistensa yllä. Allaah on meille riittävä ja mikä erinomainen säätäjä
Hän onkaan meidän asioillemme.
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