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Kaikki kiitokset kuuluvat yksin Allaahille. Lähettäköön Hän tervehdyksiä ja
ylentäköön Hän kaikkien proofeettojen ja lähettiläiden sinetin, lähettiläämme
Muhammadin, hänen perheensä ja kaikkien hänen seuralaistensa maininnan.

Nykyisin monet ihmiset valittavat toimeentulon vähenemisestään Allaahilta sekä
kohtaamastaan kamppailusta elättääkseen itsensä. Tämä valtaa heidän sydämensä
ja mielensä ja huolestuttaa heitä niin paljon, että he yrittävät kaikin mahdollisin
tavoin ja keinoin lisätä sitä. Esimerkiksi joku henkilö voi käydä kauppaa korolla
lisätäkseen toimeentuloaan, toinen voi ottaa vastaan lahjuksia,kolmas voi valehdella
ja pettää muita, neljäs voi vuodattaa verta, ja niin edelleen.

Kaikki nämä pahat teot ovat vain heidän vaimojensa ja lastensa tarpeiden
tyydyttämistä varten. Nämä ihmiset näyttävät unohtaneen, että Allaah on antanut
palvelijoilleen tarkoituksenmukaisia keinoja joiden avulla he voivat saada Häneltä
toimeentulonsa. Hän on tehnyt täysin selväksi niiden takana olevan perustelun ja on
luvannut niille, jotka noudattavat niitä, että he saavat runsaan toimeentulon sekä
suojelun Häneltä ja heitä elätetään sellaisilla tavoilla, joita he eivät olisi voineet
kuvitellakaan.
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Rakkaat muslimit! Seuraavat ovat tapoja toimeentulon saavuttamiseen Allaahilta:

1. Hurskaus
Allaah teki Hänen pelostaan tavan saada toimeentuloa tai lisätä sitä. Hän sanoo
mikä tarkoittaa: "Ja kuka tahansa pelkää Allaahia ja pitää kiinni velvollisuudestaan
Hänelle, Hän järjestää hänelle keinon selvitä ja suo hänelle toimeentulon tavalla,
jota hän ei ole tullut ottaneeksi huomioon. Ja kuka tahansa panee luottamuksensa
Allaahiin, niin Hän riittää hänelle. Varmasti Allaah saavuttaa tavoitteensa ja Hän
on asettanut kaikelle määrän. (At-Talaq : 2-3) Allaah palkitsee tässä elämässä ja
tuonpuoleisessa ne jotka pelkäävät Häntä ja ottavat huomioon sen mikä Häntä
miellyttää kaikissa tilanteissa. Yksi maallisista palkkioista on se, että Allaah järjestää
hänelle keinon selvitä vaikeuksista ja vastoinkäymisistä, ja Hän elättää häntä tavoilla
joita hän ei ole koskaan tullut ottaneeksi huomioon. Allaah sanoo mikä tarkoittaa:
"Ja jos kaupunkien ihmiset olisivat uskoneet ja olleet hurskaita, olisimme varmasti
avanneet heille taivaiden ja maan siunaukset mutta he kielsivät (lähettiläät) joten
rankaisimme heitä heidän ansioittensa mukaan (monijumalaisuuden ja rikosten). "
(Al-A'raaf :96)

Shaykh as-Sa'di, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: "Jos he todella olisivat
uskoneet vilpittömästi sydämissään, todistaneet uskonsa teoillaan ja pelänneet
Allaahia sisäisesti ja ulkoisesti, niin Allaah olisi avannut heille siunauksia:
lähettämällä taivaista sadetta ja antamalla kasvien kasvaa maasta, josta he ja heidän
karjansa olisivat hyötyneet. He olisivat eläneet rikkaimman elämän ilman mitään
vaikeuksia tai ponnisteluja."

Mitä on tämä hurskaus josta Allaah on tehnyt syyn toimeentulon saamiseen? Miksi
Hän tiedotti meitä siitä, että Hän elättäisi hurskaita rajattomasti?
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Hurskaus on sitä, mikä asettaa rajan sinun ja sen väliin mikä vahingoittaa sinua. Se
on suoja, mikä tulee sen muodossa, että henkilö suorittaa kaiken Allaahin
määräämän sekä pidättäytyy kaikesta jonka Allaah on kieltänyt. Itse asiassa henkilön

elämä pyörii näiden kahden asian ympärillä. Salafeilla on monia lausuntoja jotka
selittävät ja määrittelevät hurskauden.

Ibn Mas'uud (radija Allaahu 'anhu) sanoi: "Se (hurskaus) on sitä, että totellaan
Allaahia eikä koskaan olla Hänelle tottelemattomia, että muistetaan Häntä eikä
unohdeta Häntä, että kiitetään Häntä eikä koskaan olla Hänelle kiittämättömiä."
(tarkoituksen tulkinta)

Rakastettu muslimi! Jos haluat lisätä toimeentuloasi Allaahilta ja viettää mukavaa
elämää, pelkää Allaahia ja ole hurskas kaikissa asioissasi, kotona, töissä ja perheesi
seurassa. Suojele itseäsi synneiltä, noudata Herrasi määräyksiä, pidättäydy Hänen
kielloistaan ja suojele itseäsi kaikelta siltä mistä seuraa Hänen rangaistuksensa.

2. Katumus ja anteeksiannon tavoitteleminen

Allaah sanoo mikä tarkoittaa: "Ja (teitä määrätessään): "Pyytäkää anteeksi
Herraltanne ja kääntykää katuvina Hänen puoleensa, niin Hän antaa teille hyvän
toimeentulon määrätyksi ajaksi ja Hän antaa vauraille heidän vaurautensa (eli hän
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Allaah tiedottaa meitä profeetta Nuuhista ('aleihissalaam) ja sanoo mikä tarkoittaa:
"Sanoin (heille): 'Pyytäkää anteeksiantoa Herraltanne, totisesti Hän on
Anteeksiantava, niin Hän lähettää teille runsaita sateita taivaista ja lisää teidän
omaisuuttanne ja lastenne määrää ja suo teille puutarhoja ja suo teille jokia.'"
(Nuuh: 10-12). Tätä kommentoiden Imaami Ibn Katheer, olkoon Allaah hänelle
armollinen, sanoi: "Jos olette katuvaisia Allaahia kohtaan, pyydätte Hänen
anteeksiantoaan ja tottelette Hänen määräyksiään, niin Hän lisää omaisuuttanne,
lähettää siunauksia taivaista ja tuo esiin maasta kasveja, lisää eläintenne maidon
tuontantoa, antaa teille lapsia ja omaisuutta ja antaa teille puutarhoja joissa purot
virtaavat, jotka sisältävät kaikenlaisia hedelmiä."

joka auttaa ja palvelee köyhiä ja ansaitsevia fyysisesti ja omaisuudellaan ja jopa
hyvillä sanoilla). Mutta jos käännytte pois niin pelkään teidän puolestanne suuren
päivän rangaistusta (eli ylösnousemuksen päivän)." (Huud :3, tarkoituksen
tulkinta).

Allaah on luvannut sille joka katuu ja pyytää anteeksi hyvää elatusta, lisättyä
toimeentuloa ja siunauksia. Profeetta (sallAllaahu 'aleihi wa sallam) sanoi: "Allaah
helpottaa sitä joka pyytää Häneltä anteeksi ylen määrin kaikelta surulta, Hän
auttaa häntä selviytymään kaikista vaikeuksista ja antaa hänelle lähteistä joita hän
ei olisi tullut ajatelleeksikaan." (Ahmad, Abu Dawood, tarkoituksen tulkinta)

Anteeksipyyntö joka tuo tullessaan toimeentulon, lisää sitä ja siunaa sen, on
sellainen joka tehdään sydämestä ja kielellä, samalla kun synninteko lopetetaan.
Mutta henkilö joka sanallisesti pyytää anteeksi vaikka tekeekin eri tyyppisiä syntejä
samaan aikaan, ei ole totuudenmukainen pyynnöissään ja nämä pyynnöt ovat
hedelmättömiä.
Jos Allaah on antanut sinulle runsaasti niin kiirehdi katumaan ja seuraa sanojasi
teoilla. Varo rukouspyyntöjen lausumista pelkästään kielelläsi koska nämä ovat
valehtelijan tekoja.

3. Allaahiin turvautuminen

Hän jonka sydän toivoo yksin Allaahilta, että Hän tuo hänelle hyötyä tai estää
vahinkoa ja panee täyden luottamuksensa Häneen, Allaah riittää hänelle, Hän
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Allaah sanoo mikä tarkoittaa: "Ja Hän suo hänelle toimeentulon tavalla, jota hän ei
ole tullut ottaneeksi huomioon. Ja kuka tahansa panee luottamuksensa Allaahiin,
niin Hän riittää hänelle. Varmasti Allaah saavuttaa tavoitteensa ja Hän on
asettanut kaikelle määrän."(At-Talaq: 2-3)

helpottaa häntä kaikilta suruilta ja elättää häntä lähteistä joista muut eivät saa
mitään.

Profeetta (sallaAllaahu 'aleihi wa sallam) sanoi: "Jos luotat Allaahiin kuten Häneen
pitäisi luottaa, Hän elättää sinua kuten Hän elättää lintuja, ne menevät ulos tyhjin
vatsoin ja palaavat täysinä." (Ahmad ja Tirmidhi, tarkoituksen tulkinta).
Kommentoiden tätä hadeethia Ibn Rajab, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi:
"Tämä hadeeth on keskeinen Allaahin luottamisen kysymyksessä, ja se on yksi
suurimmista syistä toimeentulon saamiseen. Jotkut salafeista sanoivat, 'Jos luotat
Allaahiin niin toimeentulo tulee sinulle ilman mitään ponnisteluja.'"

Allaahiin turvautuminen on sitä, että henkilö ilmaisee ominaisen kyvyttömyytensä,
täyden ja kattavan riippuvaisuutensa yksin Allaahista, sillä varmuudella, että Allaah
yksin hallitsee maailmankaikkeutta ja, että koko luomakunnan asiat ovat Hänen
tahtonsa alaisia. Hän yksin elättää, luo, antaa ja ottaa pois siunauksia, hyödyttää,
koettelee, antaa vaurautta, aiheuttaa köyhyyttä, terveyttä, sairautta, elämää ja
kuolemaa.

Allaahiin turvautuminen ei tarkoita maallisten keinojen hylkäämistä koska Allaah on
määrännyt meitä käyttämään kaikki mahdolliset keinot samalla kun turvaudumme
Häneen. Fyysinen yritys kaikkien maallisten keinojen käyttämiseen on itse asiassa
palvonnan teko Allaahille ja Häneen turvautuminen sydämellä osoittaa uskoa
Häneen. Allaah sanoo mikä tarkoittaa: "Kun (jumu'ah) salaah (rukous) on
päättynyt, hajaantukaa eri puolille ja tavoitelkaa Allaahin suomaa vaurautta (töitä
tekemällä)" (Al-Jumu'ah :10)
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Muslimin tulee käyttää kaikkia keinoja mutta turvautumatta niihin seurauksia
varten. Sen sijaan hänen tulisi uskoa vahvasti, että asia on täysin Allaahin hallussa ja,
että yksin Hän on elättäjä.

4. Sukulaissuhteiden ylläpitäminen
On monia ahadeetheja jotka todistavat tämän. Abu Hureira, olkoon Allaah häneen
tyytyväinen, kuuli profeetan, sallAllaahu 'aleihi wa sallam, sanovan: "Hänen, joka
haluaa toimeentulonsa lisääntyvän ja itsensä mainittavan hyvässä ihmisten
parissa, tulisi ylläpitää hyviä suhteita sukulaisiinsa." (Bukhaari, tarkoituksen
tulkinta)

'Ali Ibn Abu Taalib, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, kertoi profeetan, sallAllaahu
'aleihi wa sallam, sanoneen: "Hänen, joka haluaa, että hänelle suodaan lisää
toimeentuloa, elämänsä pitkittymistä ja Allaahin suojelusta pahalta kuolemalta,
tulisi pelätä Allaahia ja ylläpitää hyviä suhteita sukulaisiinsa." (Ahmad,
tarkoituksen tulkinta)

Sukulaiset ovat keitä tahansa verisukulaisia tai avioliiton kautta tulleita sukulaisia
huolimatta siitä voiko henkilö periä heiltä islamin mukaan. Sukulaissuhteita voi
ylläpitää monilla tavoilla: vierailemalla sukulaisten luona, antamalla heille lahjoja,
kysymällä heidän tilastaan, antamalla hyväntekeväisyyttä heidän parissa oleville
köyhille, olemalla ystävällinen ja kunnioittava heidän parissaan oleville vanhuksille,
kutsumalla heitä ja olemalla heitä kohtaan vieraanvarainen, osallistumalla heidän
juhliinsa ja iloonsa, lohduttamalla heitä vastoinkäymisissä, rukoilemalla heidän
puolestaan, unohtamalla heitä vastaan olevat kaunat, hyväksymällä heidän
kutsunsa, vierailemalla heidän luonaan kun he ovat sairaita, neuvomalla heitä,
määräämällä heitä hyvään ja kieltämällä heitä pahasta, suojelemalla heitä pahalta ja
monia muita.
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Profeetta, sallAllaahu 'aleihi wa sallam, selvensi, että hyvillä sukulaissuhteilla on
monia hedelmiä ja hyviä seurauksia: se lisää henkilön toimeentuloa, pitkittää
elämää, suojelee pahalta kuolemalta ja aikaansaa sukulaisten välistä rakkautta.
Kysymys joka herää on, että keitä sukulaiset ovat ja miten heihin ylläpidetään hyvää
suhdetta?

5. Rahan käyttäminen Allaahin vuoksi
Koraanissa ja sunnassa on monia tekstejä tämän asian suhteen ja ne todistavat, että
se on keino toimeentulon saamiseen kuten:

Allaah sanoo mikä tarkoittaa: "Sano: Todellakin Herrani lisää sen toimeentuloa
jonka Hän haluaa palvelijoistaan ja myös rajoittaa sitä hänelle, ja mitä tahansa
käytätte (Allaahin vuoksi), Hän korvaa sen. Ja Hän on paras elättäjistä." (Saba' :39).
Ibn Katheer, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi tätä kommentoiden: "Tämä
tarkoittaa, että mitä tahansa käytät niillä alueilla jotka Allaah on määrännyt tai
sallinut rahan käyttämiseen, korvataan tässä elämässä ja palkitaan
tuonpuoleisessa."
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Allaah sanoo mikä tarkoittaa: "Te jotka uskotte! Käyttäkää niistä hyvistä asioista
jotka olette (laillisesti) ansainneet, ja niistä jonka olemme luoneet teille maasta,
älkääkä pyrkikö sellaiseen josta on huono käyttää (vaikka) ette hyväksyisi sitä
paitsi jos suljette silmänne ja siedätte sitä. Ja tietäkää, että Allaah on rikas (vapaa
kaikista tarpeista) ja ansaitsee kaiken ylistyksen. Sheitaan (saatana) uhkaa teitä
köyhyydellä ja fahshaanilla (pahojen tekojen, laittoman sukupuoliyhteyden,
syntien) tekemisen määräyksillä kun taas Allaah lupaa teille anteeksiantoa ja
siunauksia, ja Allaah on täysin riittävä luotujensa tarpeille, Kaikki-Tietävä." (AlBaqarah: 267-268). Ibn 'Abbaas, olkoon Allaah hänelle armollinen, sanoi: "Kaksi
asiaa ovat Allaahilta ja kaksi asiaa ovat saatanalta. Saatana sanoo:'Älkää käyttäkö
varoistanne ja pitäkää niistä kiinni koska tarvitsette niitä', ja sitten määrää teitä
tekemään pahaa. Allaah lupaa teille syntienne anteeksiantoa ja lisäsiunauksia
toimeentulossanne. Allaah kätkee palvelijansa synnit tässä elämässä ja
tuonpuoleisessa ja lisää hänen toimeentuloaan tässä elämässä ja suo siunauksiaan
hänelle tuonpuoleisessa."

Profeetta (sallAllaahu 'aleihi wa sallam) sanoi Herransa puolesta: "Aatamin poika!
Käytä rahaa ja Minä ylläpidän sinua." (Muslim, tarkoituksen tulkinta)

Nämä ahaadeethit ja monet muut kehottavat rahan käyttämiseen ja lupaavat suuria
palkkioita ja siunauksia Allaahilta, sekä rahan käyttäjän aseman korottamista.

6. Hajjin ja umran toistuva suorittaminen

Ibn Mas'uud (radija Allaahu 'anhu) kertoi profeetan (sallAllaahu 'aleihi wa sallam)
sanoneen:"Suorita hajj ja umra toistuvasti koska ne poistavat köyhyyden ja synnit
kuten tuli poistaa metallin, kullan ja hopean epäpuhtaat hiukkaset. Kunnolla
suoritetun hajjin palkkio on paratiisi." (Tirmidhi ja Nasaa'i, tarkoituksen tulkinta)

7. Ystävällisyys heikkoja kohtaan
Profeetta (sallAllaahu 'aleihi wa sallam) teki selväksi, että ihmiset saavat
toimeentulon ja voiton sen ansiosta jos he ovat ystävällisiä heidän parissaan oleville
köyhille. Mus'ab ibn Sa'd (radija Allaahu 'anhu) sanoi, että Sa'd (radija Allaahu 'anhu)
ajatteli olevansa hurskaampi kuin profeetan (sallAllaahu 'aleihi wa sallam) muut
seuralaiset joten profeetta (sallAllaahu 'aleihi wa sallam) sanoi: "Toimeentulo ja
voitto tulee ainoastaan köyhien ansiosta joukossanne." (Bukhaari, tarkoituksen
tulkinta)
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Abu Ad-Dardaa' (radija Allaahu 'anhu) kuuli profeetan (sallAllaahu 'aleihi wa sallam)
sanovan: "Pitäkää huolta parissanne olevista heikoista koska saatte toimeentulon

ja voiton vain köyhien läsnäolon ansiosta." (Abu Daawood ja Tirmidhi, tarkoituksen
tulkinta)

Heikkoja, joita profeetta (sallAllaahu 'aleihi wa sallam) tarkoitti on eri tyyppisiä
kuten köyhät, puolustuskyvyttömät, orvot, sairaat, muukalaiset ja naiset ilman
huoltajaa tai orjat. Tapa osoittaa heille ystävällisyyttä on erilainen riippuen
henkilöstä: köyhille, antamalla heille rahaa ja lahjoja, orvoille ja naisille ilman
huoltajaa, huolehtimalla heistä ja auttamalla heitä taloudellisesti, sairaita,
vierailemalla heidän luonaan ja kehottamalla heitä olemaan sitkeitä jne.

Allaahin palvelijat! Jos haluatte toimeentulonne lisääntyvän, tavoitelkaa Allaahin
apua, olkaa ystävällisiä heikoille älkääkä vahingoittako heitä.

8. Palvonnalle omistautuminen

Allaahin palvonnalle omistautuminen ei tarkoita sitä, että henkilö lopettaa
toimeentulon tavoittelemisen, pidättäytyy työn tekemiseltä ja istuu moskeijassa
päivät ja yöt. Pikemmminkin mitä tällä tarkoitetaan on, että palvelijan sydämen
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Abu Hureirah (radija Allaahu 'anhu) kertoi profeetan (sallAllaahu 'aleihi wa sallam)
sanoneen: "Allaah, Ylevä sanoo: Aatamin poika! Omistaudu palvonnalleni. Täytän
sydämesi tyytyväisyydellä ja teen sinusta rikkaan, muuten teen elämästäsi
kiireistä ja pidän sinut köyhänä." (Tirmidhi ja Ibn Maajah, tarkoituksen tulkinta).
Tässä hadeethissa Allaah lupaa sille joka omistautuu Allaahin palvonnalle kaksi asiaa:
tyytyväisyyden ja rikkauden. Tiedetään, että sitä jolle Allaah antaa tyytyväisen
sydämen, ei köyhyys tavoita koskaan.

pitäisi aina olla keskittynyt kun hän palvoo Allaahia, nöyrtyä Hänelle, olla tietoinen
Hänen suurudestaan ja muistaa, että hän rukoilee taivaiden ja maan kuningasta.

Toimeentuloa voi lisätä muillakin tavoilla, jotka mainitsemme lyhyesti:

9. Maastamuutto Allaahin vuoksi.

10. Kiitollisuus Allaahille.

11. Avioliitto.

12. Allaahilta pyytäminen tarpeen tullessa.

13. Syntien välttäminen ja itsensä pitäminen Allaahin uskonnossa
suorittamalla tottelevaisuuden tekoja.
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Tämä viimeinen keino on mainituista asioista kaikista tärkein koska toimeentulon
saa tottelevaisuudella ja sen menettää tottelemattomuudella ja henkilö jää vaille
toimeentuloa tekemänsä synnin vuoksi. Synnit ovat suurin syy toimeentulon
menettämiseen, vaikean elämän saamiseen ja siunauksien menettämiseen
elämässä. Allaah sanoo mikä tarkoittaa: "Jos he (ei-muslimit) olisivat uskoneet
Allaahiin ja seuranneet oikeata tietä (eli islamia) olisimme varmasti suoneet heille
vettä (sadetta) runsain määrin." (Al-Jinn : 16). Tämä tarkoittaa, että jos he olisivat
pysytelleet totuuden, johdatuksen ja uskon polulla Hän olisi lisännyt heidän
toimeentuloaan.
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