Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen, todistan, että ei ole mitään
oikeata palvomisen arvoista jumalaa paitsi Allaah ja, että Muhammed
(salla Allaahu äleihi wa sälläm) on Allaahin todellinen palvelija ja
lähettiläs.

Islamin kolme suurta perustaa
Meitä kaikkia varten on olemassa kolme suurta asiaa, jotka meidän tulee
tietää ja joiden mukaan meidän tulee elää.

1) Allaahin tunteminen
Kuka on Allaah (subhäänähu wa t’äälä)?
Allaah on Luoja, joka loi kaiken, joka loi taivaat, maat, yön, päivän,
auringon, kuun, meret, meidät, Hän, joka lähettää sateen; sen vuoksi Häntä
tulisi totella ja palvoa.
Hän kuulee, Hän näkee, Hän tietää kaiken. Mikään ei ole Häneltä piilossa;
vaikka kuiskaat, vaikka vain ajattelet jotain, Hän tietää sen. Hän tietää, että
tulet ajattelemaan jotain ennen kuin sinut edes luotiin. Hän ansaitsee yksin
tulla palvotuksi, mitään ei pidä palvoa paitsi Häntä; kutsumme yksin
Häneen. Haemme Hänestä turvaa ja rakastamme Häntä.
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Mitä rakkaus on?
Kun sanomme, että rakastamme Allaahia (subhäänähu wa t’äälä) ja, että
rakastamme Islamia se tarkoittaa todellisuudessa, että seuraamme mitä
Allaah pyytää meitä seuraamaan ja mitä Hänen lähettiläänsä Muhammed
(salla Allaahu äleihi wa sälläm) pyytää meitä seuraamaan. Pysymme
poissa siitä, mistä Allaah ja Hänen lähettiläänsä pyytävät meitä pysymään
poissa. Tämä on todellisen rakkauden tarkoitus.
Joten yksinkertaisesti tämän tien seuraaminen tulee tuomaan Allaahin
rakkauden. Joka tarkoittaa, että Allaah (subhäänähu wa t’äälä) tulee
rakastamaan sitä muslimia, joka seuraa Häntä ja seuraa profeetta
Muhammadin (salla Allaahu äleihi wa sälläm) oppeja. Tämä on rakkauden
tarkoitus Islamissa.

2) Islamin tunteminen
Mitä Islam tarkoittaa?
Islam tarkoittaa sitä, että alistumme Allaahille tauhiidissa; alistumme
Allaahille ainoana oikeana Jumalana, joka ansaitsee yksin tulla palvotuksi.
Se tarkoittaa myös shirkistä poissa pysymistä. Shirk on sitä, että sanotaan
tai uskotaan, että se ja se henkilö tai se ja se asia on Allaahin kumppani;
tai, että tehdään du’aaa muulle kuin Allaahille, tai kumarretaan
epäjumalalle, tai kutsutaan kuolleita, tai vannotaan muun kuin Allaahin
Nimeen; kuten, että vannotaan auringon tai kuun tai minkä tahansa asian
kautta tai jopa että vannotaan profeetta Muhammadin (salla Allaahu äleihi
wa sälläm) kautta.
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Tätä Islam tarkoittaa.
Se tarkoittaa vain, että Allaahia palvotaan yksin ja Hänelle alistutaan ja
pysytään kaukana kaiken tyyppisestä shirkistä.
Allaah sanoo suura Al Imranissa ayah 19:
”Oikea uskonto Allaahin edessä on Islaam.”

3) Profeetta Muhammadin (salla Allaahu äleihi wa sälläm)
tunteminen
Opimme Ensimmäisessä tasossa monia asioita profeetasta (salla Allaahu
äleihi wa sälläm). Hänen nimensä on Muhammed bin Abdullah Abdul
Muttalibin poika, Hashimin poika. Hashim oli Qureishin heimosta ja
Qureish on yksi arabialaisista heimoista.
Profeetta Muhammed (salla Allaahu äleihi wa sälläm) on lopullinen ja
viimeinen ja parhain lähettiläistä.
Rakastamme häntä ja seuraamme hänen opetustaan. Tiedämme, että mitä
hän opetti meille Islamista on todellista ja oikeaa. Tämä tarkoittaa, että
seuraamme hänen tietään ja hänen tiensä on sunna.
Tätä profeetta Muhammadin (salla Allaahu äleihi wa sälläm) tunteminen
tarkoittaa.
Tämä on asia, joka tarvitsee erityistä huomiota. Henkilöltä joka kuolee
tullaan kysymään kolmesta asiasta:
1-Kuka on Herrasi?
2-Mikä on diinisi?
3-Ja kuka on profeettasi?
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Jos tiedämme, että Allaah (subhäänähu wa t’äälä) on Herramme, meidän
tulisi palvoa yksin Häntä.
Jos tiedämme, että Islam on se todellinen uskonto, jota Allaah (subhäänähu
wa t’äälä) rakastaa ja jonka Hän hyväksyy, silloin meidän tulisi totella ja
pysyä poissa shirkistä.
Jos tiedämme kuka on profeettamme, se tarkoittaa, että meidän tulisi
rakastaa ja seurata häntä.

Mitä on palvonta?
Arabiaksi palvontaa kutsutaan ibäädä. Se on kaikkea mitä Allaah rakastaa
ja hyväksyy sanoista ja teoista. Kuten duaa (Allaahin kutsuminen), salaah
(rukoukset), zakaat (almujen antaminen köyhille), paastoaminen sekä
Allaahin palvonta vierailemalla Mekan Kaaballa. Kaikki nämä teot ovat
palvontaa. Muita palvonnanmuotoja ovat esimerkiksi se, että poistetaan
jotain vahingollista tieltä tai ollaan hyviä vanhemmille, tai jopa se, että
hymyillään veljelleen tai muslimiystävilleen. Kaikki on palvontaa.
Muista, että kun haluat tehdä tai sanoa jotain niin sinulla tulisi olla
aikomus sydämessäsi.
Esimerkiksi jos sanot sydämessäsi: “Aion tehdä tämän asian koska Allaah
rakastaa sitä; ja tulen seuraamaan Islamin opetuksia siinä mitä sanon tai en
sano, tai mitä teen tai en tee; kaikki Allaahin vuoksi yksin.”
Tämä on se asia joka tekee palvonnan teoistamme hyväksyttäviä Allaahille
(subhäänähu wa t’äälä). Joten emme tee asioita näyttääksemme (rijaa);
tämä on shirkiä. Tämä johtuu siitä, että teemme jotain osaa siitä muulle
kuin Allaahille. Tätä kutsutaan shirkiksi. Tämä on oikean palvonnan
tarkoitus.
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Diinin (uskonnon) tasot
On olemassa kolme tasoa
1) Islam
2) Imään
3) Ihsään

1) Islam on rakennettu viidelle pilarille. Ne ovat:
a) Shähäädäh: lää iläähä illallah muhammadun rasuulullah,
Joka yksinkertaisesti tarkoittaa, että ei ole mitään todellista Jumalaa, joka
ansaitsee tulla palvotuksi paitsi Allaah, ja Muhammed on Hänen
lähettiläänsä. Tätä shähäädäh tarkoittaa. Tämä on avain jolla henkilö
pääsee Islamiin. Kukaan ei-muslimeista ei voi päästä Islamiin paitsi, että
hänen tulee uskoa ja todistaa shähäädäh ja tehdä palvonnan teot.

5

b) Salaah (rukoukset)
Tämä tarkoittaa Allaahin (subhäänähu wa t’äälä) palvomista tekemällä
kaikki rukoukset yksin Allaahille. Miten rukoilla? Tapa jolla rukoilemme
Allaahille on tapa, jonka Muhammed (salla Allaahu äleihi wa sälläm)
näytti meille. Hän (salla Allaahu äleihi wa sälläm) sanoi: “Rukoile kuten
olet nähnyt minun rukoilevan” Seuralaiset näkivät hänen (salla Allaahu
äleihi wa sälläm) rukoilevan ja he kertoivat siitä meille. Joten seuraamme
hänen tapaansa tehdä ne jotta saisimme Allaahilta palkkion.

c) Zakaat (almut)
Tämä tarkoittaa Allaahin (subhäänähu wa t’äälä) palvomista antamalla
almuja köyhille ja hätää kärsiville.

d) Paastoaminen ramadan kuukautena
Joka tarkoittaa, että palvomme Allaahia paastoamalla Ramadan
kuukautena. Sinun pitäisi harjoitella paastoamista vaikka olet lapsi koska
kun sinusta tulee aikuinen niin se on sinulle helppoa.

e) Äl Häjj
Tämä tarkoittaa Allaahin (subhäänähu wa t’äälä) palvoamista
matkustamalla Mekkaan ja vierailemalla Kaaballa ja tekemällä muita
palvonnan tekoja siellä. Tämän tekee kerran elämässään sellainen henkilö
jolla on siihen mahdollisuus.
Nämä ovat Islamin pilarit. Kaikki nämä ovat tekoja, joilla Allaahia
palvotaan, joten ne pitää tehdä vilpittömästi Allaahille (subhäänähu wa
t’äälä) yksin ja tavalla, jonka Muhammed (salla Allaahu äleihi wa sälläm)
kuvasi, kuten aikaiset muslimit seuralaisten joukosta. He olivat profeetta
Muhammedin (salla Allaahu äleihi wa sälläm) lähimpiä ja he oppivat
häneltä kovin paljon. He ovat suuria esimerkkejä meille siitä miten tehdä
oikeita asioita.
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Profeetta (salla Allaahu äleihi wa sälläm) sanoi: “Mitä minä ja
seuralaiseni seuraamme tänään (heidän aikanaan).” Yritä aina muistaa
tämä. Se on suuri etu, joka auttaa sinua elämässäsi jotta tiedät totuuden
vääryydestä.

2) Imään
Imään tarkoittaa sitä, että henkilöllä on vahva usko Allaahiin, Hänen
enkeleihinsä, Hänen Kirjoihinsa, Hänen lähettiläihinsä, Viimeiseen
Päivään ja al Qadriin, sen hyvään ja pahaan.

a) Allaahiin uskominen

Tämä tarkoittaa sen uskomista, että Allaah on oikea ja ainoa Jumala, että
yksin Hän ansaitsee tulla palvotuksi, ilman kumppania.
Uskomme myös kaikkiin Hänen ominaisuuksiinsa joilla Hän kuvasi
itseään.
Hän (subhäänähu wa t’äälä) sanoo, että Hän näkee, joten uskomme, että
Hän näkee; kuitenkin ei kuten meidän näkemisemme. Meidän näkömme
on heikko ja Allaahin näkö on täydellinen.
Allaah (subhäänähu wa t’äälä) sanoo, että Hän kuulee; kuitenkin Hänen
kuulonsa ei ole kuten meidän kuulomme. Meidän kuulomme on heikko ja
Hänen kuulonsa on täydellinen. Jopa siinä määrin, että jos kaikki
maailman ihmiset puhuisivat samaan aikaan kaikki sanoen jotain erilaista
kuin muut, Allaah kuulee heidät kaikki ja tietää mitä jokainen sanoi.
Allaah sanoo itsestään, että Hän nousi ‘Arshinsa yläpuolelle seitsemän
taivaan ylle. Joten uskomme, että Allaah ei ole maassa ja, että Hän ei ole
kenessäkään henkilössä tai asiassa.
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Allaah (subhäänähu wa t’äälä) sanoo ettei Hänellä ole poikia eikä tyttäriä.
Hän ei tarvitse lapsia. Joten uskomme, ettei Hän ole ottanut mitään poikaa.
Joten se, joka sanoo, että joku on Allaahin poika tai tytär, hän on
valehtelija ja uskoton.
Allaah sanoo, että Hänellä on loistavat Kasvot; joten uskomme, että
Hänellä tosiaan on loistavat Kasvot, mutta ne eivät ole kuten meidän
kasvomme. Miksi?
Koska Allaah (subhäänähu wa t’äälä) sanoo itsestään: “Mikään ei ole
kuten Hän” joten uskomme KAIKKIIN Hänen Nimiinsä ja KAIKKEEN
jolla Hän kuvasi itseään; ja uskomme, ettei ole mitään Hänen kaltaistaan
siinä kaikessa.

Tätä on usko Allaahiin.
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b) Enkeleihin uskominen

Uskomme, että Allaah loi ne valosta, ja etteivät ne lopeta Allaahin
palvomista. Joillain niistä on siivet, kaksi, kolme tai enemmän.
Enkeleistä suurin on Jibriil, äleihis sälääm, jonka Allaah lähetti kaikille
lähettiläille, jotta hän kertoisi heille Allaahin sanat ja kutsuisi ihmisiä
Islamiin. Jibriil, äleihis sälääm, toi Allaahin sanat alas, jotka ovat Koraani.
Hän toi sen alas Profeetta Muhammedille (salla Allaahu äleihi wa sälläm)
Allaahilta. Profeetta näki, että hänellä (Jibriilillä) oli 600 siipeä. On
olemassa monia enkeleitä, jokaisella niistä on erityinen tehtävä, jonka
Allaah antoi niille.

c) Kirjoihin uskominen

Allaah (subhäänähu wa t’äälä) on lähettänyt kirjoja aikaisempien kansojen
lähettiläille ja viimeinen ja lopullinen kirja, Koraani tuli koko
ihmiskunnalle profeetta Muhammedin (salla Allaahu äleihi wa sälläm)
kanssa.
Allaah on nimennyt joitain näistä kirjoista ja sanonut meille, että ihmiset
vaihtoivat Allaahin sanat niiden sisällä. Niiden parista tunnemme Allaahin
kaksi kirjaa; ensimmäisen Allaah antoi Muusalle, äleihis sälääm, ja nimesi
sen Tooraksi ja tämä lähetettiin Israelin Lapsille (Palestiinassa) kauan
sitten. Jotkut Israelin Lapsista (juutalaiset) muuttivat Tooraa ja muuttivat
asioita, joita Allaah ei pyytänyt heitä muuttamaan. Kenenkään ei pidä
muuttaa Allaahin (subhäänähu wa t’äälä) sanoja. Joten heidän tekemiensä
muutosten jälkeen Allaah ei enää hyväksynyt Tooraa.

Sama tapahtui sen kirjan kanssa, joka tuli alas profeetta Iisalle, äleihis
sälääm. Profeetta Iisa tuli Muusan, äleihimus sälääm, jälkeen ja hänet
lähetettiin Israelin Lapsille (Palestiinassa). Myös siihen kirjaan tehtiin
muutoksia, jota kutsutaan Injiiliksi (evankeliumiksi) ja Allaah ei hyväksy
sitä enää. He lisäsivät siihen, että Iisa on Allaahin poika. Tämä ei ole totta.
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Koska nämä kirjat sisältävät vääriä asioita sekaisin totuuden kanssa, ne
eivät ole hyväksyttäviä kuten ne olivat alussa kun Jibriil lähetti ne
profeetta Muusalle ja Iisalle, äleihimus sälääm.

Allaah (subhäänähu wa t’äälä) lähetti alas Koraanin, viimeisen ja
lopullisen kirjan. Joten se kumosi kaikki nämä aikaisemmat kirjat ja kertoi
meille muutoksista, joita oli tehty aikaisempiin kirjoihin. Ja Allaah suojeli
Koraania.

Ihmiskuntaa kutsutaan seuraamaan Koraania yksin koska Allaahin
hyväksymä diin (uskonto) on Islam.
Nyt tiedämme miksi kristinusko ja juutalaisuus eivät ole Allaahin
hyväksymiä. Kristittyjä ja juutalaisia kutsutaan uskomaan Allaahiin
todellisesti ja pysymään poissa shirkistä. Myös hyväksymään Muhammed
(salla Allaahu äleihi wa sälläm) ja uskomaan häneen viimeisenä
lähettiläänä. Jos he tekevät sen heistä tulee muslimeja. Myös kaikkia muita
kutsutaan tekemään samoin.

d) Lähettiläisiin uskominen

Uskomme niihin, joiden nimet tunnemme koska Allaah on kertonut ne
meille ja niihin, joiden nimiä emme tunne.
Allah (subhäänähu wa t’äälä) kertoi meille heistä joidenkin nimet ja tarinat
Koraanissa; kuinka he kutsuivat ihmisiä tauhiidiin ja heidän kansansa
torjuivat heidät ja vahingoittivat heitä; mutta he olivat kärsivällisiä.
Lähettiläämme (salla Allaahu äleihi wa sälläm) on viimeinen lähettiläs ja
lopullinen profeetta KOKO ihmiskunnalle.
Suurimmista lähettiläistä on Nuh, äleihis sälääm,
Ibrahiim, äleihis sälääm, Muusa, äleihis sälääm, Iisa, äleihis sälääm ja
Muhammed, äleihis sälääm.
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He kutsuivat tauhiidiin, he olivat kaikki muslimeja ja lähettiläistä paras on
Muhammed (salla Allaahu äleihi wa sälläm).

e) Usko Viimeiseen päivään

Uskomme, että Allaah tulee aiheuttamaan lopun tälle maailmalle; kaikki
tulevat kuolemaan. Sen jälkeen Allaah tulee tuomaan ihmiset haudoistaan
ja missä tahansa he ovatkaan, ja he tulevat seisomaan jotta he tietäisivät
mitä he tekivät. Ne, jotka hyväksyivät Islamin ja seurasivat diiniä
(uskontoa) tulevat päätymään Paratiisiin. Mitä tulee niihin, jotka kuolivat
kääfireinä (uskottomina) tai mushrikeina, jotka liittivät Allaahille
kumppaneita ja kuolivat siinä tilassa; he tulevat päätymään Helvettiin.
Mitään epäoikeutta ei tulla tuottamaan kenellekään koska Allaah on
Täysin Oikeudenmukainen, Armeliain.

f) Äl-Qadariin uskominen: sen hyvään ja pahaan

Äl-Qadar tarkoittaa ennalta määriteltyä. Mitä tämä tarkoittaa?
Allaah sanoi, että Hän loi kaiken määriteltynä. Tämä tarkoittaa, että Hän
asetti jokaista asiaa kohden mitan; Hän tallensi kaiken kirjaan. Kuten,
esimerkiksi, että tämä henkilö tullaan luomaan sinä päivänä ja hän tulee
kuolemaan sinä päivänä. Kaikki tekemämme asiat on kirjoitettu Kirjojen
Äitiin (Ummul Kitääb), joka tunnetaan myös Varjeltuna (kirjoitus)
Tauluna äl-Läuhul Mahfuudh.
Hän tietää kaiken jopa ennen sen luomista, He tietää siitä kaiken.
Allaah (subhäänähu wa t’äälä ) tietää mitä tapahtui menneisyydessä ja Hän
tietää mitä tulee tapahtumaan tulevaisuudessa.
Allaahilta ei ole mitään piilossa eikä ole mitään, mitä tapahtuu maassa tai
missään ilman Allaahin tahtoa.
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Me emme tiedä mitä Allaah on ennalta määrännyt; se on meiltä salattu.
Allaah on tehnyt kaiken hyvän meille tunnetuksi ja Hän on tehnyt kaiken
pahan meille tunnetuksi. Muslimin sen vuoksi pitäisi tehdä hyvää. Islam
on hyvää.

3) Ihsään

Ihsään tarkoittaa, että palvomme Allaahia aivan kuin näkisimme Hänet.
Vaikka emme näekään Häntä, Hän näkee meidät.
Joten meidän tulisi olla tarkkaavaisia Allaahin suhteen ja meillä tulisi olla
hyvä aikomus tietäen, että Allaah näkee.

Joten kun tulemme rukoilemaan palvomme Allaahia tietäen, että Allaah
näkee meidät. Jotta meidän palvonnnastamme (jota salaah on) tulee hyvää
ja Allaahille hyväksyttävää. Kun tiedämme, että jokin asia on paha,
tiedämme, että Allaah näkee meidät joten vältämme sen tekemistä. Meidän
tulisi olla ihsäänin tilassa koko ajan, muistaen, että Allaah näkee meidät.
Kun henkilö tekee näin hänen uskonsa lisääntyy, siitä tulee parempi ja
vahvempi.

Nämä ovat diinin tasot

Pyydän Allaahia (subhäänähu wa t’äälä ) että Hän tekee siitä helposti
ymmärrettävän ja hyödyllisen minulle ja teille kaikille.
Näin loppuu Tauhiid lapsille (toinen taso).

12

