Totisesti kaikki kiitokset kuuluvat Allaahille, me ylistämme Häntä, tavoittelemme Hänen apuaan ja Hänen
anteeksiantoaan. Etsimme turvaa Allahilta itsemme ja tekojemme pahasta. Kenet Allaah johdattaa, kukaan ei voi
johtaa harhaan, kenet Hän johtaa harhaan, kukaan ei voi johdattaa. Todistan, että ei ole mitään palvomisen
arvoista jumalaa paitsi yksin Allaah. Hän on Yksi ja hänellä ei ole kumppania ja todistan, että Muhammad,
sallallaahu äleihi wa sallam, on Hänen palvelijansa ja Lähettiläänsä. Olkoon Allaahin rauha ja siunaukset hänen
yllään ja hänen perheensä, seuralaisten ja seuraajien yllä.
Jatkakaamme.
Muslimisisarelleni maailman joka kolkassa.
Tiedä, oi uskovainen sisar, että olet miehen kaksonen, identtinen hänen kanssaan ja osa ihmisrotua. Olet äi ti,
vaimo, tytär, sisar, täti, lapsenlapsi ja isoäiti.
Lähettiläämme Muhammad, sallallaahu äleihi wa sallam, sanoi: Totisesti naiset ovat miesten kaksosia. [1]
Joten sinä, oi sisar islamissa, olet osa suurta kunnioitettavaa Ummaa ja se on Islamin Ummah, jonka kaltaista et
tule löytämään tältä maanpinnalta: Ummah, joka on synnyttänyt johtajia, tavallisia miehiä, suuria miehiä ja
valloittajia!
Ensimmäiseksi Ummasi on johdatuksen ja oikean uskonnon Ummah. Se on paras Ummah, jonka Allaah, olkoon
Hänen nimensä siunattu, on kasvattanut jotta ihmiskunta käskisi siihen, mikä on hyvää ja kieltäisi siitä, mikä on
pahaa, ja määrätäkseen ihmisrotua olemaan oikeudenmukainen ja oikeamielinen (Allaahin lain (Sharee’ah) ja
Lähettiläs Muhammadin, sallallaahu äleihi wa sallam, lain mukaan).
Ihmisten vapauttaminen muiden jumalien palvonnasta palvomaan luomakunnan Herraa, Täydellisintä, joka yksin
ansaitsee palvonnan, maailman ahdingosta tämän ja seuraavan elämän helpotukseen ja mukavuuteen sekä
muiden uskontojen epäoikeudenmukaisuudesta Islamin oikeudenmukaisuuteen.
Ei ole epäilystäkään, että tämän Umman hurskaat Salafi naiset olivat yksi suurimmista syistä, siihen, että tämä
Ummah saavutti mahtavan ja korkean asemansa.
Tiedä, oi hyvä sisar, että Allaah, Mahtavin, on a ntanut naisille suuren aseman koskien arvovaltaa ja kunniaa
kuten Hän, Majesteettisin sanoo:
Uskovaiset, miehet ja naiset, ovat toinen toistensa liittolaisia; he rohkaisevat hyvän tekemiseen ja
kieltävät tekemästä pahaa; ja he rukoilevat rukouksensa täyd ellisesti sekä antavat säädettyjä
almuja, ja he tottelevat Allaahia ja Hänen lähettilästään. He ovat niitä, joille Allaah osoittaa
laupeutensa. Katso, Allaah on väkevä, viisas. [2]
Allaah on määrännyt sinulle lakeja, oi sisareni, säännöistään, määräyksis tään ja lain säädännöllisestä vallastaan.
Hän on antanut sinulle erityisiä ja erottavia ominaisuuksia, jotka sopivat sinulle ja ovat tarkoituksenmukaisia
sinun luonnollesi. Allaah, Täydellisin, on sanonut itsestään:
Eikö Hän sitä tietäisi, joka kaiken lo i? Hänhän vähimmänkin havaitsee ja kaiken tajuaa. [3]
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Sinut on kutsuttu, oi sisareni, palaamaan Allaahin luokse ja pitämään lujasti kiinni Hänen uskonnostaan ja
tarraamaan Hänen Lähettiläänsä Muhammadin, sallallaahu äleihi wa sallam, Sunnaan, ja olemaan muslimi
Umman vilpitön jäsen, uhraamaan ja ponnistelema an johdatetun muslimisukupolven rakentamista varten, joka
tulee taas kantamaan imaanin liekkiä.
Oi sisareni, Islamin viholliset, olkoot he missä tahansa, haluavat harhauttaa sinut pois jalosta missiostasi ja
merkityksellisestä ponnistelustasi uskonnon pa lvelemisessa, Umman rakentamisessa ja hoivaamisessa. Joten me
löydämme heidät tarjoamassa sinulle jännittäviä maallisia kiusauksia ja katoavaisia koristuksia kuten hely - ja
korunäyttelyissä. Kiehtovia ja houkuttelevia muotimalleja, törkeitä ja häpeällisiä esimerkkejä!
Kaikki tämä tulee epäuskovien juonittelusta. Sen lisäksi me löydämme heidät jatkuvassa kamppailussa, palavissa
haluissa, vatsoissa, jotka eivät koskaan ole tyytyväisiä, tuhoisissa koristuksissa, yrittäen viehättää, aivan kuin
sinut olisi luotu ainoastaan tätä hölynpölyä varten, joka iljettää puhdasta sielua.
Tämä on heidän kutsunsa laajuus ylellisyyteen, kateuteen, pöyhkeilyyn ja jäljittelyyn.
Sitten me näemme nuo väärintekijät ruokkimassa vihamielisyyttä ja vihaa sinun ja miehesi välille . Heidän
mielestään sinä olet eristetty tytär, alistettu vaimo, tuhoutunut äiti ja sisar, ilman mitään päätösvaltaa! He
väittävät, että muslimimiehet ovat epäoikeudenmukaisia, tekopyhiä, alistavia ja röyhkeitä. Kaikki nämä asiat
ovat harkittuja ja suunniteltuja väitöksiä, jotta kapinoisit isää vastaan, jotta olisit kopea veljeä kohtaan ja jotta
tekisit laittomia tekoja avioliittosopimuksen ulkopuolella.
He eivät kutsu oikeudenmukaisuuteen, armollisuuteen ja harmoniaan. He levittävät inhoa, epäkunnioitusta ,
elämän tuhoamista ja alistamista.
Sitten löydämme kaikki nuo pettäjät, vieläkin tyytymättöminä kaikkeen tähän. He kääntävät konseptit nurin
vaihtamalla totuuden, rohkaisemalla naisia hylkäämään Shari’an ja sen rajat. He maalaavat hurskauden ja
säädyllisyyden ketjuiksi vapautta vastaan. He sanovat, että määrätty islamilainen hijab peittää mielen ja
ajatukset! Rukoileminen ja paastoaminen ovat turhia ja ajanhukkausta! Miehen totteleminen on häpeä ja
loukkaus!
Oi sisareni, nämä ihmiset ovat kuin villit s udet. He haluavat sinun olevan heidän syntisten ja tyrannimaisten
halujen manipuloitavissa joka paikassa: toimistoissa, kaduilla ja heidän turmeltuneissa ajanviettopaikoissaan.
Alastomana kaikesta moraalista, arvokkuudesta ja uskonnosta.
He haluavat sinun olevan ilman minkäänlaista käytöstä
elämäntapaansa, alhaisia himojaan ja tarttuvia tapojaan.

paitsi

heidän

halpamaista,

houkuttelevaa

He ovat länsimaisten epäuskovien esi -isiensä jäljennöksiä, joiden vaimot olivat tyrannian ja säädyttömyyden alla
ja he olivat halpaa tavaraa siitä huolimatta, että he väittävät olevansa tasa -arvoisia. Minkälainen tasa-arvoisuus
tämä on? Onko se häpeän, epäkunnioituksen ja naisten oikeuksien menetyksen tasa -arvo?
Oi sisareni, katso niitä naisia, jotka ovat jättäneet sove liaisuutensa ja säädyllisyytensä seuraamalla halujaan ja
halveksittavaa käytöstä sekä röyhkeiden jalanjälkiä ja niiden, jotka joutuivat harhaan. Mikä oli kaiken tämän
tulos ja hedelmä?
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Oi sisareni, ole ylpeä uskonnostasi koska tämä uskonto on sinun kunniasi ja isäsi ja esi -isiesi kunnia. Ole hyvä
esimerkki pojillesi, tyttärillesi, veljillesi, sisarillesi, perheellesi ja naapureillesi. Pidä yllä puhdasta yhteyttä
maineikkaaseen Ummaasi.
Tiedä, että säädyllisyys on jalo hedelmä niiden kanssa, jotka ovat osallisia ja mauttomuus on pahe teoilla vaikka
he kutsuisivat sitä monilla nimillä kuten ”rakkaus”, ”vapaus” ja ”tasa -arvoisuus”.
Pidä mielessäsi, oi sisareni, että ikuinen onnesi riippu u siitä, oletko nöyrä ja hyveellinen tytär, ystävällinen ja
lojaali vaimo, hyvä ja hurskas äiti sen lisäksi että, korostat totuutta, kaunistat hyvää ja valaiset itseäsi imaanilla.
Tiedä, oi sisareni, että rukous on uskonnon selkäranka ja se, mikä erottaa muslimin epäuskoisesta. Paasto on
pilari ja hyväntekeväisyys on yksi parhaista teoista, joilla Allaah lakaisee pois tottelemattomien synnit ja
syntisten välinpitämättömyyden.
Muista aina, oi sisareni, että nuo naiset, jotka ovat vähissä vaatteissa ja ova t ottaneet pois siveyden hunnun ja
pukeutuneet maallisten sivilisaatioiden vaatteisiin, eivät tule pääsemään Paratiisiin eivätkä haistamaan sen
tuoksua.
Tiedä ja informoi niitä, jotka tunnet, hurskas sisareni, että islamilaisella hijaabilla on monta ehto a. Niistä
tärkeimmät ovat:
1) Peittää koko vartalo [4] paitsi kasvot ja kädet. [5]
2) Sen ei pitäisi olla tapa kaunistaa tai osoittaa varakkuutta.
3) Sen ei pitäisi olla katseen vangitsija.
4) Sen ei pitäisi olla tiukasti istuva jotta se ei kuvaa varta lon muotoa. [6]
5) Sen ei pitäisi olla läpinäkyvä jotta se ei paljastaisi sitä, mikä on sen alla.
6) Sen ei pitäisi tuoksua hajuvedelle.
7) Sen ei pitäisi muistuttaa epäuskoisten asua.
8) Sen ei pitäisi muistuttaa miesten asua.
Lopuksi osoitan puheeni muslimimaissamme asuville naisille yleisesti. Sanon heille, varokaa menemästä samaan
ansaan, johon epäuskoisten maiden naiset ovat menneet, joissa he eivät löytäneet uskontoa, joka suojelisi
heidän oikeuksiaan. Mitä tulee muslimimaiden naisiin, mikä on h änen tekosyynsä kun Allaah on lähettänyt häntä
varten uskonnon, joka suojelee mitä tahansa oikeuksia ja oikeudenmukaisuutta, joita hän kaipasi.
Emme halua maissamme olevien naisten olevan pelkkiä papukaijoja, jotka toistavat mitä tahansa heille
sanotaan, jotka pukeutuvat mihin tahansa, joka on tehty heitä varten, joita kiskotaan jokaisen oikun suuntaan,
jotka juoksevat jokaisen harhaanjohtavan nähtävyyden suuntaan, jotta hän uupuisi ja juoksisi hengästyneenä
jokaisen halun perässä.
Haluamme, että naisella on oma ainutlaatuinen luonteensa ’aqidassaan, ajatuksissaan, tavoissaan, vaatteissaan
ja elämäntavassaan. ’Aqidah on todellisen uskontomme kaikkein tärkein periaate, joten varo sitä, mikä on sille
vierasta kuten joltain muulta kuin Allaahilta pyytäminen, Profeetoilta, hurskailta ihmisiltä, oikeamielisiltä ihmisiltä
pyytäminen tai vannominen, uhraaminen ja uskollisuudenvalan tekeminen muille kuin Allaahille. Vierailu
ennustajien, povarien luona, amulettien käyttäminen, manauksen harjoittaminen, johon sisäl tyy epäjumalat ja
kaikki, mikä muistuttaa epäuskon ja harhaanjohtamisen tekoja.
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Puheeni ydin on:
Haluamme musliminaisia, jotka arvioivat asioita Allaahin, Suurimman, metodologian mukaan, jotka katsovat
elämää koraanin kautta, jotka ovat tietoisia tuonpuoleisesta silloin kun he ovat tässä maailmassa, jotka ottavat
al-Islaamin oppaana ja elämäntapana sekä Lähettilään, sallallaahu äleihi wa sallam, Sunnan hyvänä esimerkkinä.
Tämän tyyppistä naista haluamme, joka voi saavuttaa monia hyödyllisiä asioita tässä elämässä häntä itseään ja
muita varten.
Oi sisareni, tässä kirjassa, jota nyt pidät käsissäsi, on muistutus ja ravinto tätä elämää varten. Se on elämä, joka
voisi olla pitkä tai lyhyt, mutta sen lopussa, tulee olemaan kuolema ja hauta. Paratiisin ihmisten haudat tulevat
laajenemaan 70 käsivarren verran ja ne tullaan täyttämään vehre ydellä Tuomionpäivään asti. Kuitenkin Helvetin
tulen ihmisiä tullaan lyömään metallivasaroilla ja heidän hautansa tulevat kavenemaan siten, että heidän
kylkiluunsa rikkoutuvat.
Ja sitten tulee Ylösnousemus!! Sitten kokoontuminen!! Sitten tekojen tuottami nen ja sitten Tuomio!! Tämän
jälkeen meille tullaan antamaan ikuinen asuinpaikka, vakituinen olinpaikka ja iankaikkinen asunto joko
Paratiisissa, joka on yhtä laaja kuin taivaat ja maat, tai roihuavassa tummassa, mustassa tulessa.
Se, joka välttää Tulen ja saa astua Paratiisiin, on autuas. [7]
Oi sisareni, nämä ovat toivon sanoja ja luotettavan neuvonantajan sanoja. Varo Saatanan seuraajia ja Ibliisin
armeijaa, jotka haluavat alistaa sinut kiusauksille ja pettymyksille. Ole Allaahin oikeamielinen orjatar ja jalojen ja
oikeamielisten jälkeläinen.
Tiedä, että roolisi Umman rakentamisessa on suuri. Joten suorita roolisi äläkä ole tie tuhoon ja turmioon, mutta
ole kunnian ja maineen tekijä.
Kehotan sinua taas palaamaan kahteen mahtavaan ilmoitukseen, Alla ahin, Täydellisimmän, Kirjaan sekä Hänen
Lähettiläänsä, sallallaahu äleihi wa sallam, Sunnaan, jotta saavuttaisimme onnen tässä elämässä ja seuraavassa.
Kutsuni johtopäätös on ylistää ja kiittää Allaahia, Maailmojen Herraa.
Aboo al-Haarith ’Alee bin Hasan bin ’Alee
az-Zarqaa 1 Ramadan 1405 H

Alaviitteet
[1] Ahmadin, Aboo Daawoodin, At-Tirmidheen raportoima ‘Aishah:lta ja muilta. (Saheeh al -Jaami’ 2339)
[2] Suurah at-Tawbah : 71
[3] Suurah al-Mulk : 14
[4] Älä lyhennä hamettasi kuten jotkut naiset tekevät paljastamalla nilkkansa. Tämä ei ole sallittua.
[5] Kuitenkin niiden peittäminen on parempi ja suojaavampi erityisesti näinä aikoina, jolloin naiset kohtaavat
paljon fitnah:a.
[6] Jotkut naiset peittävät päänsä sillä, jota kutsutaan e -shaarib, joka paljastaa pään koon eikä peitä kaulaa eikä
rintaa, joten varokaa sitä.
[7] Suurah Aal ’Imraan : 184
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Profeetalliset kertomukset

Abu Hurayrah, radi Allaahu ’änhu, kertoi Allaahin lähettilään, sallallaahu ’äleihi wa sallam, sanoneen: Jos
nainen rukoilee viisi jokapäiväistä rukoustaan, paastoaa kuukautena, suojelee henkilökohtaisia
ruumiinosiaan laittomalta sukupuoliyhteydeltä ja tottelee miestään, hänelle sanotaan: astu
Paratiisiin haluamastasi portista.
(Saheeh ul-Jaami’ 674)
Ibn ’Umar, radiAllaahu ’änhu, kertoi Allaahin lähettilään, sallaahu ’äleihi wa sallam, sanoneen: Koko tämä
maailma on nautinto ja paras tämän maailman nautinnoista on hyvä ja hurskas nainen.
(Saheeh ul-Jaami’ 3407)
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Sanoja tämän aiheen valossa
Naisen asia on kysymys, jonka pitäisi koskea jokaista isää ja poikaa; niin kauan kun meillä on isiä ja poikia tässä
maailmassa niin tulee olemaan syvää kunnioitusta naisen arvoa kohtaan. Ne, jotka eivät erota kunniaa
säädyttömyydestä ovat hukkuneet illuusioihin ja rämeisiin.
(Mustafa as-Sabaa’ee)
Oi naiset, olette puolet Ummasta ja kun synnytätte siitä toisen puolen, niin teistä tulee koko Ummah:
(Muhammad bin Ismaa’eel al-Muqaddam)
Oi sisaret Islamissa, tämä lyhyt neuv o, jonka aion antaa on hyvin tärkeä neuvo. Se on neuvo muistuttaa teitä ja
auttaa teitä suojelemaan itseänne, miehiänne, lapsianne, vahvistaa uskontoanne tässä maailmassa ja siten
parantaa tilannettanne tuonpuoleisessa, inshallaah.
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Perheestä huolehtiminen

Tämä sisältää kaksi pääkategoriaa:
Ensimmäiseksi, aviomies.
Toiseksi, lapset.
Aloitan keskustelun perheen kasvatuksesta koska yhteiskunta perustuu tälle polttopisteelle, perheelle. Jos perhe
on hyvä ja oikeamielinen, niin islamilainen yhteiskunta tulee olemaan hyvä ja oikeamielinen. Jos taas perheestä
tulee turmeltunut ja huono, niin yhteiskunnasta vuorollaan tulee turmeltunut ja huono.
1) Aviomies:
Asiat, jotka liittyvät hänestä huolehtimiseen ja hänen oikeuksiinsa ovat monia, mutta mainitsen vain kaksi
tärkeintä.
a) Aviomiehestäsi huolehtiminen koskien hänen tottelemistaan ja hänen vaatimuksiinsa suostumista sen
mukaan mitä Islamin laki on tuonut, kuten Profeetta, sallallaahu ’äleihi wa sallam, sanoi: Ei ole
tottelevaisuutta luotuja kohtaan kun se sisältää tottelemattomuutta Luojaa kohtaan. [1]
b) Hänelle antaminen ja hänen henkilökohtaisten tarpeidensa ja oikeutensa täyttäminen, on kyseessä
sitten taloudellinen, materiaalinen tai henkilökohtainen tuki. Aviomiehen tul isi myös antaa vaimolle ja
perheelle heille kuuluvat oikeudet pitämällä heistä huolta, tekemällä yhteistyötä heidän kanssaan ja
auttamalla heidän kasvattamisessaan siten, että heistä tulee oikeamielisiä.
2) Lapset:
Tämä sisältää myös kaksi pääkategoria a.
a) Heidän kasvattaminen ja heistä huolehtiminen koskien heidän terveyttään, vaatteitaan ja rakkautta.
b) Heidän kasvattaminen hyvillä tavoilla ja Shari’an päätöksien opettaminen heille, heidän hoivaaminen
ja heidän rohkaiseminen, jotta he saavuttais ivat nämä hyvät ominaisuudet. Lapsille tulee opettaa myös
se, että he ovat muslimeja ja kun he kasvavat niin heidän pitää palvella tätä uskontoa. Heidän pitää
myös kutsua Maailmojen Herran johdatukseen ja olla Profeetoista parhaan Sunnan seuraajia.

[1] Al-Baghaween kertoma Sharh us-Sunnah –teoksessa (10/44)
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Tottelevaisuuden varjeleminen Allaahia kohtaan

Toinen neuvoni on varjella tottelevaisuuttasi ja velvollisuuksiasi Allaahia kohtaan. Tämä sisältää kaksi
kategoriaa:
1) Palvonnan teot (al-’Ibaadah)
2) Tieto
..................
1) Palvonnan teot
Mitä tulee kaikkein tärkeimpään palvonnan tekoon; se on rukous koska se on suurin tekojen pilari Islamissa.
Monet naiset ovat epätietoisia rukouksen tärkeydestä tai he tietävät sen tärkeyden ja silti he kiiruhtavat sitä tai
eivät rukoile ajallaan. Tämä on erittäin suuri virhe ja se pitää korjata.
Toiseksi, paastoaminen on yksi suurimmista palvonnan teoista. Allaah, Korkein, sanoo hädiith qudsissa: Kaikki
teot ovat Aatamin poikaa varten, paitsi paastoaminen. Se on Minua varten ja Minä annan palkkion
siitä. [1]
Toisessa hädiith qudsissa hän sanoo: Orjani ei jatka tulemista lähemmäksi Minua ei -pakollisilla asioilla
kunnes rakastan häntä enemmän. [2]
Joten tämä on rohkaisu musliminaiselle lisätä paastoamista, mutta tietenkin tässä tarvitaan aviomiehen lupa ja
sopimus. Tämä koskee vain ei-pakollista paastoa. Mitä tulee rukouksiin, niin ne ovat pakollisia ja hyvin tärkeitä
ja siksi hänen pitää varjella niitä. Allaah, Mahtavin ja Majesteettisin, sanoo koskien rukousta:
Pitäkää vaari rukouksistanne, erityisesti keskim mäisestä... [3]
Hän, Täydellisin ja Korkein, sanoo:
Uskovaisille on totisesti säädetty rukoustoimitukset määrättyinä hetkinä. [4]
2) Tieto
Koskien tietoa:
Naisen pitää lisätä osallistumistaan tiedon tapaamisiin, joissa oppineet ja tiedon opiskelija t keskustelevat ja
puhuvat uskonnon tärkeistä seikoista. Jos he eivät voi niin tehdä niin Allaah on tehnyt helpoksi sen, että
kasetteja on saatavissa.
Kuuntele oppineiden ja tiedon opiskelijoiden kasetteja. Tämä on erittäin helppoa, erityisesti tässä maas sa.
On olemassa kirjoja ja lehtiä, jotka perustuvat Koraaniin ja Sunnaan ja Salafien metodologiaan. Joten tämä on
jotain, josta heidän pitäisi olla innostuneita ja kiihkeitä yrittäessään lukea niitä.

Alaviitteet
[1] Al-Bukhaareen (4/118) ja Muslimin (1151) kertoma.
[2] Al-Bukhaareen kertoma (6502)
[3] Suurah al-Baqarah : 238
[4] Suurah an-Nisaa : 103
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Ihmissuhteet

Kolmas neuvo on muslimisisarten välillä syntyvien riitojen ja ongelmien ratkaisemisen yrittäminen. Nämä
erimielisyydet ja ongelmat, jotka syntyvät ihmissuhteissa voivat saada alkunsa kahdella tavalla:
Ensinnäkin sisaren ja hänen aviomiehens ä suhteessa.
Toiseksi sisaren ja toisten sisarten suhteessa.
1) Mitä tulee ensimmäiseen, suhteeseen aviomiehen kanssa, niin siitä seuraa toinen ongelma ja se on
aviomiehen perheen ongelma ja näitä ongelmia syntyy usein. Uskon, että nämä ongelmat aviomieh en perheen
kanssa ovat helppoja ratkaista jos vaimo ponnistelee ja on kärsivällinen, pitää oman sielunsa kurissa ja yrittää
laittaa sydämeensä Allaahin tottelevaisuuden ensimmäiselle sijalle. Allaah helpottaa sitten hänen asiansa.
Jos hän luottaa Allaahiin, Täydellisimpään ja Korkeimpaan ja hänelle on taqwaa Allaahia kohtaan ja hän
muistuttaa itseään siitä mitä Allaah, Täydellisin ja Korkein sanoo:
Sille, joka pelkää Jumalaa, Hän ratkaisee pulman.

[1]

Allaah, Täydellisin ja Korkein, sanoo:
Eikö Allaahissa ole kyllin hänen palvelijalleen?

[2]

Joten heidän pitää yrittää ratkaista ongelmansa.
Toinen tapa aviomiehen käsittelemiseen, jolla on huonoja luonteenpiirteitä, on käyttää vastakohtaista tapaa kuin
millä hän käsittelee vaimoaan.
Jos hän on kova, niin ole pehmeä; jos hän on raaka, niin ole ystävällinen; jos hän puhuu epäystävällisellä ja
töykeällä tavalla, niin puhu pehmeällä ja ystävällisellä tavalla. Jos aviomiehellä on jäljellä yhtään imaania, ja
jotain herkkyyttä niin hän palaa hyvään käytökseen m uutaman päivän tai viikon jälkeen. Hän tulee tuntemaan,
että tämä vaimo on hellävarainen ja kärsivällinen silloin kun hän itse on kova ja julma.
Hänen tulisi huomata virheensä ja, että hänen vaimonsa on hyvä ja uskovainen nainen, jolla on kärsivällisyyttt ä,
ja kuten Allaah, Mahtavin ja Majesteettisin, sanoo:
Mutta jos kestätte kärsivällisinä, niin se on parasta kärsivällisille.

[3]

Haluaisin tehdä vielä yhden tärkeän huomautuksen, joka on, että joskus sisaret löytävät aviomiehissään huonoja
luonteenpiirteitä: nämä voivat olla väkivaltaisia, huonotuulisia, epäkunnioittavia, tunteettomia ja epäkohteliaita.
Tämän tapaisiin olosuhteisiin on kaksi ratkaisua. Ensimmäinen on se, että käännytte vanhempienne, oppineiden
tai tiedon oppilaiden puoleen, otatte neuvo n vastaan ja ratkaisette tämän ongelman. Jos aviomies ottaa neuvon
vastaan niin Alhamdulillah, me ylistämme Allaahia tästä asiasta. Jos mies ei hyväksy oppineiden ja tiedon
oppilaiden neuvoa niin hänen tulisi todella katua ja epäillä itseään.
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2) Mitä tulee ongelmiin, jotka heräävät sisarten välillä niin se yleensä tapahtuu kateudesta, mustasukkaisuudesta
tai kilpailusta. Se voi myös johtua virheistä ja olettamuksista, jotka perustuvat epäoikeutettuihin epäilyksiin
koskien jotakin sisarta. Sisar voi epäillä sisartaan ja ajatella: ”Miksi tämä sisar teki tämän teon?”, ”Miksi hän
vieraili sen ja sen henkilön luona?”, ”Miksi hän ei tullut minun luokseni?”, ”Miksi hän puhui sillä tavalla?”.
Kuitenkin hänen tulisi muistaa, että hänen uskon sisarensa on tärkeämpi ja läheisempi hänelle kuin hänen oma
verisisarensa. Muslimisisaren pitää olla kärsivällinen ja pelätä Allaahia, Täydellisintä ja Korkeinta ja löytää
ratkaisut ongelmiin, ovat ne sitten perheessä, aviomiehessä tai muiden siskojen kanssa.

Alaviitteet
[1] Suurah at-Talaaq : 2
[2] Suurah az-Zumar : 36
[3] Suurah an-Nahl : 126
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Aikansa viettäminen viisaasti
Neljäs neuvo jaloille sisarille on oman aikansa varjeleminen ja siitä huolehtiminen, ettei tuhlaa sitä. Tiedämme
kokemuksesta ja luotettavilta ihmisiltä, jotka kertovat meille, että monet naiset tuhlaavat aikaansa. Se voisi
johtua kahdesta syystä.
He tuhlaavat aikaansa toisten sisarten kanssa, puhumalla ja keskustelemalla asioista, jotka eivät ole tärkeitä.
Se voisi johtua siitä, että he ovat kiireisiä kodin, perheen ja lasten vaatimuksista.
Oikeamielisen naisen tulisi pystyä tasapainottamaan perheen vastuun, kodin ja lasten vastuun, työn ja omassa
uskonnossa ponnistelemisen välillä. Kyllä, tämä tulee olemaan väsyttävää ja uuvuttavaa, mutta kuten Allaah,
Korkein ja Majesteettisin, sanoo:
Mutta jotka taistelevat asiamme puole sta, heidät johdatamme tiellemme . [1]
Mitä tulee sisariin, jotka istuvat keskenään, niin neuvon heitä, että heidän pitäisi antaa salaam toisilleen, kysyä
toisiltaan miten he voivat ja toisistaan, mutta tämän ei pitäisi viedä enemmän kuin kymmenestä viitee ntoista
minuuttiin. Heidän istumisensa loppuaika pitäisi kulua seuraavanlaisessa toiminnassa:
Oppineiden ja tiedon oppilaiden kasettien kuuntelemisessa.
Tietoa käsittelevän
läpikäymisessä.

kirjan,

kuten

islamilaista

lakia,

kasvatusta

tai

metodologiaa

käsittelevän

kirjan

Nämä asiat sulkevat insha’Allaah Shaytaanin, hyljeksityn, oven ulkopuolelle, joka rakastaa johdattaa palvelijan
pois Allaahista, Täydellisimmästä ja Korkeimmasta ja hänen tottelevaisuudestaan.

[1] Suurah al-’Ankaboot : 69
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Kieli
Viides ja viimeinen neuvo koskee kielen varjelua ja suojelemista. Tämä tehdään kahdella tavalla:
Pitämällä poissa negatiiviset asiat, jotka tulevat kielelle. Kuten asiat, jotka nousevat siitä kuten mustasukkaisuus,
viha, kateus, selän takana puhuminen, juoruaminen, kuullun puheen ja epäilysten levittäminen.
Tuottamalla kielen hedelmiä ja hyötyjä tekemällä dhikr (Allaahin muistaminen), kutsumalla ihmisiä Allaahiin,
käskemällä hyvään ja kieltämällä pahasta.
Siinä mitä olen maininnut, jos nainen ot taa tämän näkökulman, ja varjelee perhettä, aviomiestään, lapsiaan ja
uskontoaan, niin sitten hänestä tulee, insha’Allaah oikeamielinen vaimo. Tottelevainen kun hänen miehensä
määrää häntä, miellyttävä kun mies katsoo häntä, ja joka varjelee ja suojelee hä nen salaisuuksiaan, kuten
Allaahin lähettiläs, sallallaahu ’äleihi wa sallam, sanoi (ja tällainen hänestä tulee): Paras asia mikä henkilöllä
voi olla on oikeamielinen vaimo. [1]
Muista, että shaytaan haluaa johdatella Allaahin palvelijan pois totuudesta,
Majesteettisin, sanoo mitä shaytaan sanoi Hänelle:

kuten Allaah, Korkein ja

Hän sanoi: ”Sinulta saamallani voimalla minä totisesti saatan heidät lankeamaan kaikki tyynni,
paitsi vilpittömät palvelijasi.” [2]
Niin ollen shaytaan kuiskuttelee muslimien mieliin viedäkseen heidät pois Allaahin tottelevaisuudesta ja
palvonnasta, viedäkseen heidät pois Hänen mielihyvästään ja johdatellakseen ihmiset Hänen vihaansa ja
tyytymättömyyteensä. Niin ollen hän, joka elää semmoista elämää, shaytaanin haltuun ottamaa elämää, ja
shaytaanin hallitsemaa elämää, niin tämä henkilö tulee ansaitsemaan Allaahin vihan.
Rukoilen, että Allaah suojelisi kaikkia niitä, jotka elävät tässä maassa koska shaytaan tulee ja tekee siitä sinulle
kauniin; tästä elämästä lännessä, tästä ep äuskoisten elämästä, täynnä turmeltuneisuutta. Vieden sinut pois
oikealta tieltä, sen rikkaudella, sen alastomuudella, sen röyhkeydellä ja vieden sinut pois Allaahin ja Hänen
lähettiläänsä, sallallaahu ’äleihi wa sallam, tottelevaisuudesta.
Muista niinä aikoina, jolloin tunnet tämänlaista, mitä Allaahin lähettiläs, sallallaahu ’äleihi wa sallam, sanoi
’Umarille, radi Allaahu ’änhu: Oi Umar! Etkö ole tyytyväinen, että maailma on heitä varten (epäuskovia), ja
tuonpuoleinen on meitä varten? [3]
Hän, sallallaahu äleihi wa sallam, sanoi myös: Tämä maailma on uskovaisen vankila, mutta epäuskoisen paratiisi.
[4]
Niin ollen rukoilen, että seuraat oikeata tietä ja pysyt vahvana Sunnan tiellä, ja kaikki ylistys kuuluu Allaahille,
Maailmojen Herralle.

Alaviitteet
[1] Muslimin (3465) ja an-Nisaa’een (6/69) kertoma
[2] Suurah Saad : 82
[3] Al-Bukhaareen kertoma (6/435)
[4] Muslimin kertoma (7058)
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