Allaah loi luomakunnan palvomaan Häntä yksin, ilman
mitään kumppaneita. Hän lähetti lähettiläät tätä suurta
asiaa varten, kutsumaan ihmisiä Allaahin palvontaan ja
opettamaan heille Allaahin shari’aa. Hän ilmoitti Kirjoja,
joista suurin ja jaloin on koraani, uskonnon opettamista,
selittämistä ja ymmärtämistä varten, jotta luodut
opettelisivat uskontoaan ja tunnistaisivat sen, minkä
Allaah on tehnyt heille pakolliseksi ja pidättäytyisivät siitä,
jonka Allaah on tehnyt heille luvattomaksi.
Allah sanoo Koraanissa,

"Olen luonut jinnit ja ihmiset vain palvelemaan
Itseäni."
Suurah Zaariyat 51:56
Hän sanoo,

"Oi, ihmiset, palvelkaa Herraanne, joka on
luonut sekä teidät että ne, jotka ovat eläneet
ennen teitä, jotta pelastuisitte pahasta!"
Suurah al-Baqarah 2:21

Hän sanoo,

"Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansan
keskuudesta lähettilään näin lausumaan:
«Palvelkaa Allaahia ja välttäkää Taghut.”
(vääriä jumalia)
Suurah An-Nahl 16:36

Hän sanoo,

"Emme lähettänyt ennen sinua ainoatakaan
lähettilästä, jolle emme olisi ilmaissut: «Totisesti,
ei ole muuta jumalaa kuin Minä, siksi palvelkaa
Minua."
Suurah Anbiyaa 21:25
Hän sanoo,

"Kirja, jonka säkeet ovat selvät, arabialainen
koraani kansalle, jolla on tieto."
Suurah Fussilat 41:3

Hän sanoo,

"Olemme sinulle antanut ylhäältä Pyhän Kirjan,
joka on runsaaksi siunaukseksi, jotta he voisivat
miettiä sen jakeita ja jotta ymmärtäväiset
ottaisivat vaarin."
Suurah Saad 38:29
Hän sanoo,

"Tämä on Kirja, jonka Me olemme sinulle
lähettänyt, jotta voisit johtaa ihmissuvun Herran
luvalla pimeydestä vaikeuteen, kaikkivaltiaan,
ylistetyn tielle.”
Suurah Ibrahim 14:1
Hän sanoo,

"Noudattakaa sitä, mikä on Herranne teille
lähettämää, älkääkä paitsi Häntä seuratko
keitäkään muita, kumppaneiksi (Allaahille)
otaksuttuja. Mutta vähät pidätte te mielessänne!"
Suurah Al-A'raf 7:3

Allaah lähetti lähettiläät ja ilmoitti Kirjat tätä suurta asiaa
varten, jotta Häntä yksin palvottaisiin, ilman mitään
kumppaneita. Jotta täytettäisiin Hänen oikeutensa ja
pysyttäisiin
poissa
Hänen
kielloistaan.
Koko
luomakunnan vastuulla on uskontonsa opettelemisen ja
ymmärtämisen velvollisuus. Uskontonsa ymmärtämisen
velvollisuus on kaikkien vastuulla, sekä miesten että
naisten. Heidän vastuullaan on sen oppiminen, joka
auttaa
heitä
poistamaan
kysymyksiin
liittyvä
tietämättömyys, tämä on kaikkien velvollisuus, koska
teidät on luotu palvomaan Allaahia.
Tätä palvontaa ei voi millään tunnistaa paitsi
opettelemalla ja ymmärtämällä uskontoa. Kaikkien
velvollisuus on opetella uskontoaan eikä olla tietämätön
siitä miten rukoillaan, paastotaan, annetaan zakat,
suoritetaan Hajj, miten määrätään hyvällä, pidättäydytään
pahasta, miten lapsiaan opetetaan, miten perhettään
autetaan ja miten pysytään poissa siitä mikä on kiellettyä.
Profeetta sanoi: “Aina kun Allaah haluaa hyvää

jollekin henkilölle, Hän
ymmärryksen.” (al-Bukhari)

antaa

tälle

deenin

Tämän hadeethin tarkoitus on se, että joka ei yritä oppia
ja ymmärtää uskontoaan, niin Allaah ei ole halunnut
hyvää tälle henkilölle, eikä ole mitään voimaa eikä liikettä
paitsi Allaahin tahdosta. Se, joka tyytyy tietämättömänä
pysymiseen, kääntyy pois eikä yritä ymmärtää uskontoa,
niin Allaah ei ole halunnut hyvää tälle henkilölle. Nämä
ovat tuhoutumisen merkkejä. Uskonnon oppiminen, sen

ymmärtäminen ja selvyyden omaaminen siinä ovat
pakollisia.
Profeetta sanoi: “Ken tahansa kulkee tietä etsien tietoa,

Allaah tulee tekemään hänelle helpoksi tien paratiisiin.”

Kukaan, joka osallistuu Allaahin taloissa tapahtuvaan
koraanin resitoimiseen ja opiskeluun yhdessä, paitsi, että
rauhallisuus ja armo laskeutuvat heidän ylleen. Jokaisen
velvollisuus on opetella, ymmärtää ja olla selvyydessä
koskien uskontoa, tämä saavutetaan tutkimalla koraania ja
sunnaa, olemalla läsnä tiedon piireissä, kysymällä tiedon
ihmisiltä, kuuntelemalla oppitunteja ja hyödyllisiä
äänityksiä, jokaisella mahdollisella tavalla. Neuvoni
kaikille on hyötyä koraanista, jotta tiedät sen, minkä
Allaah on tehnyt sinulle pakolliseksi ja pysyäksesi poissa
Hänen kielloistaan. Tämä velvollisuus on suuri
velvollisuus. Sinut on luotu ja määrätty palvomaan
Allaahia, se on sinulle pakollista eikä ole mitään tapaa
tunnistaa tätä palvontaa paitsi tiedon avulla, oppimalla ja
ymmärtämällä uskontoa, kunnes tunnet velvollisuutesi,
toimit niiden mukaisesti, ja tiedät sen, minkä Allaah on
tehnyt sinulle luvattomaksi jotta vältät sitä.
Suurin velvollisuus, ja tärkein, on Allaahin Ykseyden
toteuttaminen palvomalla yksin Häntä ja olemalla Hänelle
vilpitön. Lää iläähä illa Allaah tarkoittaa, että ei ole mitään
palvomisen arvoista jumalaa paitsi Allaah. Sinun
vastuullasi on tämän tarkoituksen tunnistaminen, sen

uskominen ja varmuudella tietäminen, että palvonta on
yksin Allaahille, kuten Allaah sanoo,

"Sillä Allaah on Totuus, ja se on baatil (valhetta),
mitä he rukoilevat Hänen ohellaan, sillä Allaah
on kaikista Korkein, kaikista Suurin."
Suurah al-Hajj 22:62

"Teidän Herranne on ainoa, totelkaa siis Häntä."
Suurah al-Hajj 22:34

"Teidän Herranne on ainoa Jumala; ei ole muuta
Jumalaa kuin Hän, Laupias, Armollinen."
Suurah al-Baqarah 2:163

"Tiedä siis, ettei ole muuta jumalaa kuin Allaah,
ja pyydä anteeksiantoa synneistä itsellesi ja
uskoville miehille ja naisille."
Suurah Muhammed 47:19

”Allaah todistaa, ettei ole muuta jumalaa kuin
Hän. Samoin enkelitkin ja ihmiset, joilla on tieto
ja jotka pysyvät totuudessa, todistavat: «Ei ole
muuta jumalaa kuin Hän, Mahtava, Viisas».”
Suurah al-Imran 3:18

Vastuullasi on kaliman (uskontunnustuksen) - Lää iläähä
illa Allaah- merkityksen tietäminen, joka on, että ei ole
mitään palvomisen arvoista jumalaa paitsi Allaah. Se, joka
palvoo muuta kuin Allaahia, epäjumalista, kivistä, puista,
profeetoista, enkeleistä tai jinneistä tai muista kuin nämä,
niin se kaikki on väärää, kaikki muu, jota palvotaan kuin
Allaah on turhaa, kuten Allaah sanoo,

"Sillä Allaah on Totuus, ja se on baatil (valhetta),
mitä he rukoilevat Hänen ohellaan, sillä Allaah
on kaikista Korkein, kaikista Suurin."
Suurah al-Hajj 22:62
Mushrikoon (epäjumalanpalvojat) palvoivat Allaahin
ohella kuvia ja epäjumalia, kivistä, puista ja tähdistä, he
palvoivat kuolleita hurskaita ja muita kuin nämä. Allaah
lähetti lähettiläät vastustamaan näitä shirkin tekoja
(Allaahin lisäksi muiden palvomista). Hän lähetti kaikki
lähettiläät sillä päämäärällä, että he varoittaisivat shirkistä.
Hän sanoo,

"Totisesti olemme kutsunut jokaisen kansan
keskuudesta lähettilään näin lausumaan:
«Palvelkaa Allaahia ja välttäkää Taghut.”
(vääriä jumalia) Suurah An-Nahl 16:36
Profeettojen sinetti ja jaloin oli profeetta Muhammad,
jonka Hän lähetti kutsumaan ihmisiä Allaahin tauhiidiin,
ja varoittamaan shirkistä, määräämään heitä tottelemaan
Allaahia, estämään heitä synneistä, ja hän kertoi heille

suuria kertomuksia profeetoista. Allaah ilmoitti
koraanin, jossa on kertomuksia profeetoista ja
kansoistaan. Allaah auttoi hänen seuraajiaan
tottelemisessaan ja tuhosi ne, jotka vastustivat
määräyksiään.

hänelle
heidän
Hänen
Hänen

Profeetta sanoi, “Johdatuksen ja tiedon esimerkki,

jonka kanssa Allaah lähetti minut on kuin runsas
sade, joka tippuu maahan, josta osa on hedelmällistä
maata, joka imi sadeveden ja toi esiin runsaasti
kasvillisuutta ja ruohoa. (Ja) sen toinen osa oli kovaa
ja piti sadeveden ja Allaah hyödytti ihmisiä sillä ja he
käyttivät sen juomiseen, (antaen eläintensä juoda
siitä) ja maan kostuttamiseen viljelemistä varten.
(Ja) osa siitä oli hedelmätön joka ei pystynyt
pitämään vettä eikä tuottamaan kasvillisuutta (sitten
tämä maa ei tuottanut mitään)). Ensimmäinen on
sellaisen henkilön esimerkki, joka ymmärtää
Allaahin uskontoa ja hyötyy siitä, minkä Allaah on
ilmoittanut minun kauttani ja opettelee ja sitten
opettaa sitä muille. Viimeinen on sellaisen henkilön
esimerkki, joka ei välitä siitä eikä ota Allaahin
johdatusta joka ilmoitettiin minun kauttani (Hän on
kuten tuo hedelmätön maa). (al-Bukhaari)
Ne, jotka ymmärtävät, opettavat ja opettelevat uskontoa
ovat kuten hedelmällinen maa, jonka sade tavoittaa ja se
tuottaa kasvillisuutta ja ruohoa. Tämä on niiden
esimerkki, jotka ymmärtävät uskontoa ja opettavat
ihmisiä, ja heitä ovat oppineet ja johdatukseen kutsujat.
Heidän joukostaan ovat ne, jotka kuten sade, joka tippuu

hedelmälliselle maalle ja tuottaa kasvillisuutta koska he
opettelevat ja opettavat ihmisiä. Ja eräs oppineiden ryhmä
on kuten sade, joka tippuu maan kovalle osalle, joka pitää
sateen, he levittävät tietoaan opettamalla ihmisiä ja
antamalla heille selvyyden selittämällä heille koraanin ja
sunnan tarkoituksia. Hadithissa mainittu viimeinen
ryhmä, joka on ihmisten enemmistö, eivät hyödy siitä,
minkä kanssa lähettiläät tulivat, eivätkä he hyödy Allaahin
tai Hänen lähettiläänsä sanoista, pikemminkin he ovat
tietämättömiä ja välinpitämättömiä. Heillä ei ole tietoa
eikä johdatusta. Allaah sanoo heistä koraanissa:

"Mutta useimmat ihmiset eivät usko sinun
tahdostasi huolimatta."
Suurah Yusuf 12:103
Hän sanoo, " Totisesti Iblis (saatana) osasi voittaa

heidät juonillaan: häntä he seuraavat kaikki,
paitsi oikeauskoisten ryhmä."
Suurah Saba 34:21
Hän sanoo, " Mutta jos tottelet niiden

enemmistöä, jotka maan päällä ovat, johtavat he
sinut pois Allaahin tieltä."
Suurah al-An'am 6:116

Sinun velvollisuutesi, oi Abdullah ja Amatullah, on
ymmärtää uskontoasi ja tietää palvontaasi, jota varten
sinut on luotu, kuten Allaah sanoo,

"Olen luonut jinnit ja ihmiset vain palvelemaan
Itseäni."
Suurah Zaariyat 51:56
Tämä on luomisesi syy, tämä on oikeudenmukaisuus,
hurskaus, johdatus, imaan ja islaam.
Allah sanoo,

"Oikea uskonto Allaahin edessä on Islaam."
Suurah 3:19

"Te, jotka uskotte, uskokaa Allaahiin ja Hänen
profeettaansa, siihen Pyhään kirjaan, jonka Hän
on hänelle ylhäältä antanut."
Suurah an-Nisaa 4:136
Profeetta sanoi, “Imaan on sitä, että uskot Allaahiin,

Hänen enkeleihinsä, Hänen Kirjoihinsa, Hänen
lähettiläihinsä, viimeiseen päivään ja al-Qadariin
(jumalalliseen sallimukseen), sen hyvään ja sen
pahaan.” (al-Bukhaari ja Muslim)

"Imaan on tehty 73:sta osasta, sen korkein osa on
sen todistaminen ettei ole muuta palvomisen
arvoista jumalaa paitsi Allaah, ja sen alhaisin osa on
kaiken vahingollisen poistaminen tieltä, ja
häveliäisyys on yksi osa imaania.” (al-Bukhaari)

Tämä imaan on uskonto ja johdatus, se on se palvonta,
jota varten sinut on luotu. Luomakunnan velvollisuus on
koraanin ja sunnan huomioon ottaminen ja niiden
ymmärtäminen kunnes kaikki tuntevat palvonnan, jota
varten heidät on luotu, kunnes he tietävät minkä Allaah
on tehnyt heille pakolliseksi, kunnes he tunnistavat
shirkin, joka on synneistä suurin, tuntevat sen oksat jotta
he voivat pidättäytyä siitä.
Profeetta sanoi: ”Se, joka opastaa hyvään, häntä

varten on sen henkilön palkkio, joka suorittaa sitä
hyvää.”
Profeetta sanoi, “Se, joka kutsuu johdatukseen, häntä

varten on sen henkilön palkkio, joka suorittaa sitä
hyvää, ilman mitään menetystä (palkkiossa), ja se,
joka kutsuu harhaan häntä varten on sen henkilön
synti, joka seuraa häntä (harhassa).” (al-Muslim)
Joten sinä, Allaahin palvelija, johdata muslimitovereitasi
kohti hyvää, uskonnon tuntemuksella ja ymmärryksellä
kirjojen ja kasettien avulla. Älä jätä tätä tekemättä vaan
ponnistele tässä suuressa asiassa.
Allah sanoo,

"Vaan auttakaa toisianne Birr (hyvyyteen) ja
Taqwaa (hurskauden noudattamiseen)."
Suurah al-Ma'ida 5:2

Hän sanoo,

"Lukuunottomatta niitä, jotka uskovat ja hyvää
tekevät, soveltavat toisiinsa totuutta ja
kehoittavat toisiaan kärsivällisyyteen."
Suurah al-Asr 103:3

"Uskovaiset, miehet ja naiset, ovat toinen
toistensa auwliyaa (liittolaisia); he rohkaisevat
hyvän tekemiseen ja kieltävät tekemästä pahaa."
Suurah Tawbah 9:71
Jokaisen on pakollista auttaa toistaan birrissä
(hurskaudessa) ja taqwaassa (Allaahin pelossa), neuvoen
toinen toistaan jotta voit ymmärtää uskonnon selvästi,
kunnes he tietävät minkä Allaah on tehnyt heille
pakolliseksi ja sen, minkä Allaah on tehnyt heille
luvattomaksi, kunnes he palvovat Allaahia selvyydellä ja
ymmärryksellä.
Muslimi opettaa myös perhettään, lapsiaan, vaimoaan ja
vanhempiaan, sukulaisia ja niitä, jotka ovat hänen
talossaan, hänen tulisi johdattaa heitä hyvään ja varoittaa
heitä pahasta.

Allaah sanoo,
“Uskovaiset, varjelkaa itsenne ja perheenne
tulelta, joka kuluttaa ihmiset ja kivetkin”
Suurah Tahrim 66:6

"Velvoita perhettäsi rukoilemaan ja ole myös itse
siinä uuttera."
Suurah Ta Ha 20:132

"Kautta kuluvan ajan, ihminen on totisesti
mennyttä, lukuunottomatta niitä, jotka uskovat ja
hyvää tekevät, soveltavat toisiinsa totuutta ja
kehoittavat toisiaan kestävyyteen."
Suurah al-Asr
Kutsu kohti hyvää, opasta ja opeta heitä. Kaikkien on
pakollista auttaa toisiaan tässä suuressa asiassa,
hurskaudessa ja jumalanpelossa. Jokaisen tulisi antaa
naseeha (vilpittömiä neuvoja) perheelleen, ystävilleen,
niille, joiden kanssa hän istuu opettamalla heitä,
kutsumalla heitä Allaahiin, määräämällä heitä hyvällä ja
kieltämällä heitä pahasta.
Profeetta sanoi, “Deen on naseehah (vilpittömyys),

deen on naseehah, deen on naseehah. Joku sanoi,
kenelle, oi Allaahin lähettiläs? Hän vastasi,
Allaahille, Hänen Kirjalleen, Hänen lähettiläälleen ja
muslimien johtajille ja tavallisille muslimeille.” (alBukhari)

Sinun tehtäväsi on tarjota naseehah (vilpittömiä neuvoja)
missä tahansa oletkaan. Tärkein asia on huomioida suurta
koraania, jotta tutkit ja ymmärrät sitä. Siitä löytyy johdatus
ja valo. Se on Allaahin puhetta, joka on ilmoitettu, ei
luotu. Sen tutkiminen ja pohtiminen on pakollista.

Allah sanoo,

“Olemmehan lähettänyt sinulle Kirjan
(koraanin) selitykseksi kaikkinaisiin asioihin
sekä johdatukseksi ja armoksi ja ilosanomaksi
niille, jotka ovat alistuneet Allaahille.."
Suurah an-Nahl 16:89

"Eivätkö he sitten syvenny Koraaniin? Jos se ei olisi
Allaahista lähtöisin, niin he löytäisivät siitä lukuisia
ristiriitaisuuksia.."
Suurah an-Nisaa 4:82
Koraanin tutkiminen on pakollista jotta tiedät minkä
Allaah on tehnyt sinulle pakolliseksi ja minkä Hän on
kieltänyt ja jotta tunnet profeettojen ja lähettiläiden
kertomukset. Jotta tiedät, että hän, joka on tottelematon
Allahin määräyksiä kohtaan ja ylittää Hänen rajansa on
suuressa vaarassa, ja jotta tunnistat kansat, joita Allaah
rankaisi tässä maailmassa ja, jotka ovat tulessa. Niiden
parista ovat Nuhin, Hudin, Salihin, Shuaybin, Lootin ja
Musan kansat. Hudin kansa tuhottiin rajulla tuulella,
Nuhin kansa hukutettiin, Thamudin tuhosi Huuto,
Lootin kansaa pommitettiin kypsyneellä savella ja maa
nielaisi sen. Sinun tulee olla uupunut ja pelokas Allaahin
rangaistusta kohtaan, tuntea velvollisuutesi ja pysyä
kaukana kielloista. Ja miettiä koraania.
Kuten Allaah sanoo,

"Totisesti, tämä Koraani johtaa kaikkeen
oikeaan."
Suurah Israa 17:9

Koraanissa on johdatus ja valo, lue sitä katsomalla itse
kirjaa tai muistista, mieti sitä kunnes tunnet Allaahin lait ja
mitä Allaah sillä tarkoittaa. Miettimällä, ymmärtämällä ja
tarkastelemalla ayaat ja hadeeth uskovainen hyötyy siitä ja
löytää selvyyden ja ymmärryksen uskonnossaan. Hänen
tulisi kysyä tiedon ihmisiltä asioista joista hän on
epävarma,
Kuten Allaah sanoo,

"Kysykää siis tiedon ihmisiltä, jos ette itse
tiedä."
Suurah an-Nahl 16:43
Tämä on tie pelastukseen. Oppineiden vastuulla on
uskonnon selittäminen ja opettaminen ihmisille, se on
heille pakollista. Tiedon piilottaminen on vakava asia.

Allaah sanoo sellaisista ihmisistä,

"Ne, jotka salaavat jotain Pyhästä kirjasta,
joka on Allaahin Ilmoitus, ja vaihtavat sen
mitättömiin arvoihin, eivät totisesti tule
täyttämään vatsaansa muulla kuin tulella."
Suurah al-Baqarah 2:174
Oppineiden tehtävänä on asioiden selittäminen kansalle ja
tavallisille ihmisille, jotta he voivat kysyä asioista, joista he
ovat epävarmoja.
Pyydämme Allaahia suomaan meille hyödyllistä tietoa ja
hurskaita tekoja, ja antamaan meille deenin ymmärrystä, ja
pelastamaan meidät sielujemme ja tekojemme pahalta.
Kunnia olkoon Hänen, Anteliaimman. Olkoon Hänen
rauhansa ja siunauksensa Hänen palvelijansa ja
profeettansa, profeettamme Muhammadin, hänen
perheensä, seuralaisten ja niiden yllä, jotka seuraavat heitä
hyvässä.

