Kaikki kiitokset kuuluvat Allahille, joka ansaitsee kaikki ylistykset ja todistan, että ei
ole mitään palvomisen arvoista jumalaa paitsi Allah, yksin ilman kumppaneita.
Todistan myös, että Muhammad on Allahin palvelija ja lähettiläs, olkoon Allahin
rauha ja siunaukset hänen sekä hänen jälkeläistensä ja seuralaistensa yllä.
Allaahin lähettiläs (sal’Allaahu äleihi wa sallam) sanoi:
“Teot perustuvat aikomuksiin ja riippuvat niistä ja jokainen tulee saamaan sen
mitä hän aikoi.Joten ken teki Hijrah (maastamuuton) Allaahin ja Hänen
Lähettiläänsä vuoksi niin hän teki Hijrah Allaahille ja Hänen Lähettiläälleen. Ja
ken teki Hijrah saadakseen jotain maallista hyötyä tai naidakseen naisen niin
hänen Hijrah oli sitä varten mitä hän teki sen. ”
Todellakin neuvon sinua ja itseäni omaamaan taqwaa (pelkoa) Allaahia,
Mahtavaa, Majesteettista, kohtaan avoimesti ja salassa. Neuvon meitä
tekemään tekomme puhtaasti Allaahin, Anteliaan, Kasvoja varten ja olemaan
tekemättä mitään tekoa riyaa (näyttämisen) takia tai turhaa kunniaa varten.
Neuvon meitä pysyttelemään vahvasti uskonnossamme koska varmasti
olemme tilivastuullisia Allaahin, Mahtavan, Majesteettisen, edessä.
(eli Bukhaareessa ja Muslimissa) on „Adee bin Haatimin hädiith,
jossa hän sanoi Allaahin lähettilään (sal‟ Allaahu äleihi wa sallam) sanoneen:
“Teistä ei ole ketään paitsi, että hänen Herransa tulee puhumaan hänen kanssaan
ilman mitään tulkkia. Sitten hän tulee katsomaan oikealle puolelleen eikä tule
näkemään mitään paitsi mitä hän on tehnyt ja hän tulee katsomaan vasemmalle
puolelleen eikä tule näkemään mitään paitsi mitä hän on tehnyt. Hän tulee
katsomaan eteensä eikä tule näkemään muuta kuin Helvetin tulen vastassaan.
Joten pelätkää Helvetin tulta jopa puolikkaan taatelin kanssa.”

‟Tulkki‟ tarkoittaa sitä (henkilöä), joka kääntää yhdestä kielestä toiseen.
Ja ‟Taqwaa‟ on sana, joka on monipuolinen ja laaja, ilmaisu, joka käsittää
Allaahin ja Hänen lähettiläänsä tottelemisen.

Allah, Mahtava, Majesteettinen, ei luonut meitä ilman päämäärää. Hän
(t‟äälä) sanoi,

“Luulitteko, että olimme luoneet teidät turhan vuoksi ja ettei teidän ollut
palattava Meidän luoksemme?” [Sooratul Mu’minoon (23):115]
Ja Hän, t‟äälä, on sanonut:

“Me olemme luonut taivaat ja maan ja mitä niiden välillä on vain totuudessa ja
määrätyksi ajaksi, mutta ne, jotka ovat epäuskoisia, kääntyvät pois saamistaan
varoituksista.” [Sooratul-Ahqaaf (46):3]
Pikemminkin Allah loi meidät suurta päämäärää varten. Hän, t‟äälä sanoi,
”Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni.”[SooratudhDhaariyaat (51): 56]
Palvonta Arabian kielellä määritellään alistumisella ja madaltumisella.

Koskien sen merkitystä uskonnossa, Shaykhul Islaam (eli Ibn Taymiyyah) on
määritellyt sen monipuoliseksi sanaksi, joka käsittää kaiken mitä Allaah
rakastaa ja mistä Hän pitää sanoista ja teoista joko näkyvistä tai kätketyistä.

Ihan kuin meidät olisi luotu tämän elämän päämäärää varten, syömistä,
juomista ja hauskanpitoa varten mutta sitten emme olisi tehneet sitä mistä
Allah pitää. Olisimme kiirehtineet niitä asioita kohti, joista Allaah ei pidä. Joten
meidän ei pitäisi hämmentyä tämän maailman elämästä koska tämä elämä
kestää vain vähän aikaa.

Ja hän onnistui joka sanoi:
„Tämän elämän kesto ei ole kuin lyhyt hetki sille joka tuhlaa sen
hauskanpidossa ja pelaamisessa. Joten hänen tulisi käyttää sitä hyväkseen
ja hyötyä ajastaan koska se menee ohi kuten pilvien liikkeet.‟
Pikemminkin tämän maailman elämä on itsessään hyvin lyhyt.
Allah sanoo meille koraanissa…

“Tietäkää, että tämän maailman elämä on vain leikkiä, ajanvietettä, koreilua ja
keskinäistä kerskailua, rikkauden ja perheen kartuttamista. Se on kuin
sadekuuro, jonka aiheuttama vihanta kasvullisuus ilahduttaa viljelijöitä, mutta
tämä sitten kuihtuukin, ja sinä näet sen kellastuvan ja lakastuvan. Tulevassa
elämässä on kuritus ankara, mutta Allaahin luona myös anteeksianto ja
mielisuosio; niin, maallinen elämä on pelkkää pettävää nautintoa.
[Sooratul-Hadeed (57): 20]

“Esitä heille myös vertaus tämän maailman elämästä! Se on kuin sade, jonka Me
taivaasta alas lähetämme, niin että se imeytyy maan kasveihin, mutta sitten
kaikki kuivuu korsiksi, jotka tuuli puhaltaa hajalleen. Allaah on väkevä yli
kaiken. [Sooratul-Kahf (18): 45]

“Tämän maailman elämä on kuin vesi, jonka lähetämme ylhäältä maan päälle,
niin että se imeytyy maan kasvullisuuteen, josta ihmiset ja karja saavat
ravintonsa. Kun maa pukeutuu kultaisiin pukimiinsa ja koristeisiinsa ja sen
omistajat luulevat olevansa kaiken tämän herroja, silloin tulee Meidän
käskymme, yöllä tahi päivällä, ja Me niitämme kaiken maan tasalle, aivan

kuin äsken ei mitään olisi ollutkaan. Tällä tavoin Me selitämme merkit ihmisille,
jotka ajattelevat. [Soorah Yoonus (10):24]

Ja seuralaisten, olkoon Allaah heihin Tyytyväinen, äärimmäinen huoli oli,
etteivät he pyytäisi paitsi Jannah (Paratiisia) ja etteivät he haluaisi muuta kuin
Jannah (paratiisia).
Aboo Zur‟ah:sta Aboo Hurayrah:n (radi Allaahu änhu) luvalla, että eräs
beduiini tuli Profeetan (sallaAllaahu äleihi wa sallam) luokse ja sanoi: “Ohjaa
minut johonkin tekoon, jota tekemällä pääsen Jannah (paratiisiin).” Hän sanoi:
”Palvo yksin Allaahia äläkä tee shirk (liitä kumppaneita) Hänelle
missään muodossa, suorita Salaah (rukoukset), maksa pakollinen
Zakaah ja paastoa Ramadhaanin kuukautena.”
Hän sanoi (beduiini), “Vannon Yhden kautta, jonka kädessä on minun
sieluni etten tule koskaan tekemään enemmän kuin tämän.” Joten kun mies
lähti Profeetta (sal‟Allaahu äleihi wa sallam) sanoi,
”Ken haluaa nähdä miehen, joka on Jannah (Paratiisin) kansan joukosta
niin katsokoon hän tätä miestä.”

Niin ollen seuralaisten taso on hämmästyttävä. He kestivät ja sietivät
sairauksia, nälkää, sekä muuta. He tekivät tämän haluten (Allaahin) palkkiota ja
Jannah (paratiisia).

Mitä tulee meihin, niin Allaahille me valitamme. Tuonpuoleista varten
valmistautuminen ja sitä varten ponnisteleminen on monille miehille ja naisille
raskasta ja vaikeata, paitsi niille, joille Herrani on Armollinen ja Hän on Kaiken
Mahtava, Armon antaja. Varmasti ponnisteleminen ja kova työ johtaa suoralle
tielle, jossa ei ole mitään vinoa.
bi sabri wal yaqiin tunaalu al imaamatu fi diin. ( kärsivällisyydellä ja
ponnistelulla päästään uskon päämäärään)
Hän, subhaanahu wa t‟äälä, sanoi,
waladiin jaahaduu fiinaa…

Mutta jotka taistelevat asiamme puolesta, heidät johdatamme teillemme; sillä
totisesti, Allaah on niiden kanssa, jotka hyvää tekevät. [Sooratul-‘Ankabut (29):

Ja Allaah, Mahtava, Majesteettinen määräsi sitä kun Hän sanoi,

“Kamppailkaa Allaahin tiellä ponnistellen, niinkuin Hänen arvonsa velvoittaa.”
[Sooratul-Hajj (22): 78]
Ja Profeetta, sal’Allaahu äleihi wa sallam, sanoi Sahih Muslimissa Abu
Hurayrah:n (radi Allaahu änhu) luvalla,
“Yritä tehdä sitä, mistä on hyötyä, pyydä Allaahin apua äläkä ole saamaton.”

Laiskuus on aktiivisuuden vastakohta ja Profeetalla (sal‟Allaahu äleihi wa sallam) oli
tapana etsiä Allaahilta turvaa niistä kummastakin (saamattomuudesta ja laiskuudesta).
Hänellä oli tapana sanoa,
“Oi Allaah, varmasti etsin Sinusta turvaa saamattomuudesta ja laiskuudesta…”

Tämän maailman elämän harhaluulo on sen, jolle Allaah antaa hyvän terveyden ja
vapaata aikaa eikä hän käytä tätä tavalla, mistä olisi hänelle hyötyä.

Bukhaari raportoi Ibn „Abbaasin (radi Allaahu änhu) nojalla hänen sanoneen,
että Allaahin lähettiläs (sal‟Allaahu äleihi wa sallam) sanoi,
“On kahta siunausta, jotka monet ihmisistä menettävät: Hyvä terveys ja
vapaa aika.”
Ja on välttämätöntä, että sielu on yksi kahdesta kategoriasta:
1. Joko sitä käytetään Allahin tottelemiseen tai
2. Se ottaa vallan omistajastaan ja se johtuu siitä, että jos se ei ole hallinnassa niin se
tulee hallitsemaan itseään. Ja jos se löytää jonkun, joka tekee siitä oikeamielisen niin se
tulee olemaan oikeamielinen……
sanoin sanottavani ja pyydän Allahin anteeksi antoa meille kaikille….

: أي ها األح بة ال كرام
إن ال وق ت هو احل ياة وال عاق ل هو ال ذى ي عزف ق در وق ته و شزف سماو ه ف ال ي ض ي ع
. ساع ة واحدة مه عمزه إال ىف خ ري ل لدو يا أو ل آلخزة
:  ق ال ت عاىل، ف ال وق ت مه أع ظم و عم اهلل

]26 : ُ[اىفسقا

ًَو ُٕىَ اىَّرِي َج َعوَ اىيَّ ٍِوَ وَاىَّْهَازَ خِ ْي َفةً ىِ ََِِ أَزَادَ أَُْ ٌَرَّمَّسَ َأ ِو أَزَادَ شُنُىزا

وىُيفج زبْا أّظازّا إىل قدز اىىقج وقَُت اىىقج أقسٌ باىىقج ىف آَاث مثرية ٍِ قسآّٔ .
فقاه جو وعال  :وَاىيَّ ٍِوِ إِذَا ٌَغِشَى وَاىَّْهَا ِز إِذَا تَجَيَّى
وقاه جو وعال  :وَاْىفَجِسِ وَىٍََاهٍ عَشِسٍ

[اىيُو]6 – 1:

[اىفجس]6-1 :

صىِا
وقاه جو وعال  :واىعصس إُ اإلّساُ َىفًِ خسس إال اىَّرٌَِِ آٍَُْىا وَعََِيُىا اىصَّاىِحَاتِ وََتىَا َ
صىِا بِاىصَّبِسِ
َق وََتىَا َ
بِاىْح ِّ

فاىىقج ٕى اىعَس ٕ ..ى احلُاة
اىعاقو ٕى اىري َدزك شسف شٍأّ وقدز وقخٔ وال حسآ ىف ساعت ٍِ عَسٓ إال ٍْشغالً إٍا بعَو ّافع
ىيدُّا وإٍا بعَو ّافع ىآلخسة .
وٕا ٕى ّبُْا َعيَْا أُ اإلّساُ سُسأه عِ ساعاث عَسٓ وعِ أَاً عَسٓ مَا ىف احلدَث
اىظحُح اىرٌ زوآ اىخسٍري عِ أىب بسذة األسيًَ  :أُ زسىه اهلل قاه :

ال تزوه قدً عبد ٌىً اىقٍاٍة حىت ٌسأه عِ أزبع عِ عَسٓ فٍَا أفْآ وعِ جسَٔ فٍَا أبالٓ
وىف ىفظ (( :وعِ شبابٔ فٍَا أبالٓ وعِ ٍاىٔ ٍِ أٌِ امتسبٔ وفٍَا أّفقٔ وعِ عئَ ٍاذا عَو

فٍٔ)

وٕا ٌٕ سيفْا زضىاُ اهلل عيُهٌ َعيَىُ مُف َنىُ احلسص عيً اىىقج .
فها ٕى عبد اهلل بِ ٍسعىد
أجيً ومل َصد فُٔ عَيٍ .

َقىه ٍ :ا ّدٍج عيً شئ مْدٍٍ عيً َىً غسبج مشسٔ ّقض فُٔ

وهلل دز اىقائو  :إذا ٍس يب َىًٌ ومل أقخبس ٕديً  ..ومل أسخفد عيَاً فَا ذاك ٍِ عَسٌ .
فُأَها ادلسيٌ أطو عَسك بعَو اخلرياث وعَو اىطاعاث  ،مَا قاه ادلظطفً ىف احلدَث اىري
زوآ أمحد وغريٓ وٕى حدَث طحُح .
((اغتٌْ مخساً قبو مخس  ،حٍاتل قبو ٍىتل وصحتل قبو سقَل وفساغل قبو شغيل ،
وشبابل قبو ٕسٍل وغْاك قبو فقسك ))

()1

اغخٌْ ٕرٓ اىغْائٌ وال حضُع عَسك وال حضُع ساعاث وقخل فإُ اىعَس َىىل وغدا سخسي ّفسل بني
َدي اهلل .

واهلل اىري ال إىٔ غريٓ سخْدً َىً ال َْفع اىْدً وسخأحً عيُل ساعت سخعسف فُها قدز اىساعت  ..وسُأحً
عيُل شٍِ حعسف فُٔ قدز اىصٍِ  ..وسُأحً عيُل وقج حعسف فُٔ قدز اىىقج !!
إذا منج عيً فساش ادلىث سخخَىن ٍِ اهلل أُ حعىد إىل اىدُّا ساعت واحدة ىخعَو فُها طاحلاً هلل جو
وعال .
اىيهٌ اسخسّا فىق األزع اسخسّا حتج األزع واسخسّا َىً اىعسع .
أَها احلبُب اىنسمي اعسف قدز وقخل وشسف شٍاّل وحقُقت عَسك وحقُقت ساعاث أَاٍل فعد
اىيُيت إىل اهلل .
اىبداز  ..اىبداز  ..قبو فىاث األعَاز وامسع إىل اىعصَص اىغفاز وٕى َْادي عيُل وَقىهُ :قوْ ٌَا
اىي َٔ ٌَ ِغفِسُ اىرُُّّىبَ جٍََِعاً إَُِّّٔ ُٕىَ
اىئِ إَُِّ َّ
عِبَادِيَ اىَّرٌِ َِ أَسِسَفُىا عَيَى أَِّفُسِهٌِِ ال َتقَْْطُىا ٍِِِ زَحِ ََةِ َّ
اْى َغفُىزُ اىسَّحٌٍُِ

