Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen
JOHDATUS
Kaikki ylistykset kuuluvat Allaahille, rakastettu on se, joka tottelee ja pelkää Häntä, hylätty on se, joka vastustaa Hänen
määräyksiään ja on Hänelle tottelematon. Olkoon Hänen rauhansa ja siunauksensa Profeettamme Muhammad bin
Abdullaahin, salla Allaah äleihi wa sallam, yllä sekä hänen perheensä ja seuralaisten yllä, ja kaikkien niiden, jotka
kulkevat hänen polkuaan.
Jatkaaksemme:
Todellakin ajat ovat muuttuneet ja ymmärrys on vaihtunut. Nykyisin on ilmestynyt monia puhujia ja ne, jotka tuovat
mukanaan fitnah ovat lisääntymässä. Jokaisella niistä on seuraajia ja avustajia…
Allaahin, Korkeimman sanat ovat näkyvillä erilaisten fanaattisten jama'at dawah'ah:ssa.
Allaah, Mahtavin, sanoi:
"Mutta he ovat hajaantuneet uskonnossaan lahkoiksi, ja jokainen ylvästelee omastaan."[1]
Nämä jama'at rakenteessaan ja siinä, että he ovat erottautuneet muistuttavat Kirjan kansaa, juutalaisia ja kristittyjä. Allaah
ja Hänen lähettiläänsä, salla Allaahu äleihi wa sallam, varoittivat meitä kulkemasta heidän tietään.
Allaah, Korkein, sanoi:
"Älkää olko Mushrikiin, niitä, jotka ovat pirstoneet uskontonsa ja hajaantuneet moniin lahkoihin, ja kukin
ryhmäkunta riemuitsee omasta opistaan."[2]
Ja Abi Sayid Al Khudrilta, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, Profeetalta, salla Allaahu äleihi wa sallam, joka sanoi: "Te
tulette todellakin seuraamaan niiden sunnaa, jotka edeltivät teitä... siihen pisteeseen, että jos he astuisivat
sisiliskon pesään, niin te seuraisitte heitä myös sinne. Sitten joku sanoi: Oi Allaahin Lähettiläs, ovatko he
juutalaisia ja kristittyjä? Hän vastasi: Keitä muita?" Tarkoittaen keitä muita tarkoittaisin." [3]
Jama'at levittäytyivät kristittyjen ja juutalaisten maissa salaisten ja avoimien organisaatioiden muodossa ja ne näyttivät
hyvältä mutta niiden sisältö oli paha. Sen jälkeen ne tunkeutuivat muslimien maihin salaisten ja avoimien organisaatioiden
muodossa, eikä tämä tarvitse todisteita…
Joten nämä ihmiset seurasivat halujaan Allaahin uskonnossa Ibliisin johtamana ja vääryyden ihmisten auttamana, kunnes ne
lankesivat siihen, josta varoitimme aikaisemmin, itse Profeetan, salla Allaahu äleihi wa sallam, ollessa läsnä.

-------1 Suura Mu`minoon : 53
2 Suura Rum : 31-32
3 Bukharin kertoma Sahih:ssaan 4/206 ja Muslimin kertoma Sahih:ssaan 4/254
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Ibnul Qayyim, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, sanoi Masalatu Sama'a:ssa, sivu 25:
"Joten hän ilmoitti meille, että tässä ummassa tulee totisesti olemaan niitä, jotka muistuttavat juutalaisia, kristittyjä, fariseja
ja roomalaisia. Tämä yhdennäköisyys on ilmestynyt ryhmien muodossa. Ne, jotka tuntevat ne ovat niitä, jotka tietävät
totuuden ja sen vastakohdan, jotka tietävät velvollisuudet, tilanteen ja pystyvät vertaamaan sitä tähän ja pystyvät
vertaamaan sitä, missä ihmiset ovat nykyään siihen, missä salaf us saalih [4] olivat."
Huomaamme, että nämä ihmiset tekevät eroamisesta ja erimielisyydestä sallittavaa aivan kuten juutalaiset ja kristityt ovat
tehneet. Kun sydän tottuu syntiin, uudistuksiin ja on siihen altis, niin siinä ei ole tilaa Allaahin tottelevaisuudelle. Eikä ole
mitään voimaa eikä mahtia paitsi Allaahin, Korkeimman ja Suurimman johdosta.

4 Oikeamieliset edeltäjät
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Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen
Johdatus
Velvollisuus varoittaa nuorisoa ja tavallista kansaa ryhmistä, puolueista ja lahkoista
Fatawah Shaykh Saalih al Fowzaanilta (suojelkoon Allaah häntä), pääoppineiden komitean ja Fataawan vakituisen
komitean jäsen.
Arvoisalta Shaykh Saalih al Fowzaanilta kysyttiin: Onko oppineille sallittua selventää nuorisolle ja tavalliselle kansalle
puoluekiihkon, jakautumisen ja ryhmien vaaroja?
Jalo Shaykh vastasi : Kyllä, meillä on velvollisuus selventää [5] puoluekiihkoilun (partisanship) ja jakautumisen vaaroja
jotta ihmiset voivat pysyä selvyydessä koska jotkut jama'at ovat harhauttaneet jopa tavallista kansaa. He luulevat
olevansa totuudessa, joten meidän on pakko selventää ihmisille, oppineille henkilöille ja tavalliselle kansalle puolueiden ja
ryhmien vaaroja. Jos he pysyvät hiljaa niin ihmiset tulevat sanomaan, että oppineet tiesivät tästä ja olivat hiljaa, ja
harhautuminen tulee tätä kautta. Joten kun tämän tyyppisiä asioita tapahtuu [6] niin silloin tarvitaan selvitystä. Vaara on
suurempi tavalliselle kansalle kuin oppineille koska tavallinen kansa luulee, että oppineet pysyvät hiljaa joten vastakohdan
täytyy olla totta ja tämän täytyy olla totuus.[7]
Ja jalolta Shaykhiltä kysyttiin myös: Pidetäänkö sitä, että paljastetaan joitain kirjoista löytyviä virheitä, jotka sisältävät
puoluekiihkoa tai jamaa'at, jotka tulevat maihimme kuten leviävä epidemia, yhteentörmäyksenä duaat [8] kanssa?
Joten hänen jaloutensa vastasi: Ei…tämä ei ole yhteentörmäystä duaat [9] kanssa koska nämä kirjat eivät ole dawah:n
kirjoja ja nämä ihmiset, jotka ovat kirjoittaneet nämä kirjat ja ideat

---------5 Tietämättömien kanssa selvennys alkaa hikmalla ja pehmeästi, jos hän osoittaa inhoa niin häntä moititaan ja kehotetaan pelkäämään Allaahia, jos
hänestä näkee sen, ettei hän hyväksy totuutta ja haluaa työntää haqqin pois voimalla, niin siinä tapauksessa hänet kohdataan voimalla. Ks Shaykh Saalih
Al-Fowzaanin Dhaahir at Tabdee s.50.
6 Kuten monet jama'at ovat tehneet näinä aikoina ja ajanjaksona kuten Jama'at Ikhwaan al-Muslimiin ja Jama'at at-Tabligh ja Jama'at Takfir, Jama'at
Qutbiah, Jama'at Abdur Rahman Abdul Khaaliq (at Turaathiin), Jama`at Al Habashiyah, Jama`at Hamasiiyah (Hamas) ja monet muut. Joten tässä tarvitaan
selvennystä näiden manhajissaan ja ajatuksissaan harhautuneiden ryhmien vaaroista.
7 "See that which is necessary when dealing with the scholars", tekijä Shaykh Saalih Al Fowzaan s. 28 ja Al Ajwibah al Mufeedah s. 68.
8 Jama'at kutsujat tai näiden kirjojen kirjoittajat
9 Tämän salafi manhajin duaat eivät pidä uudistusten ja halujen ihmisiä vastaan puhumista tai ryhmiä vastaan puhumista, jotka ovat olemassa näinä
aikoina, tai niitä ja niiden kirjoja vastaan varoittamista yhteentörmäyksenä duaat kanssa eivätkä he pidä tätä henkilökohtaisena hyökkäyksenä heitä
kohtaan. Pikemminkin he pitävät ahlul Biddah:stä ja heidän kirjoistaan varoittamista osana salaf us-saalih manhajia. On olemassa monia kertomuksia ,
jotka todistavat tämän sunnan kirjoissa sekä Jarh wa T a`deel kirjoissa, itseasiassa he yrittivät lähestyä Allaahia sen avulla.
Shu`abah, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, sanoi "tulkaa panetelkaamme Allaahin vuoksi tunnin ajan." - hän tarkoitti tällä mainitkaamme Jarh wa
T a`deel -(Sharhu ilal at Tirmidi v1 s. 349 ja Khateeb al Bagdadin Al Kafaaya s. 91) - tämä ei sovellu Juhaal ekstremisteihin tai muqalidiin, jotka eivät ole
opiskelleet mustalah eikä Ilmu Rijaala, eivät ymmärrä arabiaa, eivätkä ole kykeneviä avaamaan tätä aihetta.
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eivät ole niiden duaat joukosta, jotka kutsuvat Allaahiin selvyydessä, tiedossa ja totuudessa. Niin ollen kun paljastamme
näissä kirjoissa olevat ja näiden duaat virheet, niin emme tarkoita tällä kritiikillä henkilöihin itseensä suuntautuvaa
kritiitikkiä vaan tämä on vilpitön neuvo ummalle [10], ja ehkä epäileviä ideoita tunkeutuu sen sisään, ja sitten tulee olemaan
fitnah ja yhtenäisyys tulee jakautumaan ja jama'ah jakautumaan osiin. Meidän päämäärämme paljastaessamme eivät ole
henkilöitä tai ihmisiä vaan päämäärämme ovat ideat, jotka ovat meidän saatavilla olevissa kirjoissa Dawah:n [11] nimessä.

------Myös Abu Zurah ad Damishqi, olkoon Allaah häneen tyytyväinen, sanoi "Kuulin Abu Masharilta kysyttävän miehestä, joka teki virheitä, oli unohtavainen
ja vaihtoi tarkoituksia, niin ollen hän sanoi tälle miehelle: paljasta hänen virheensä. Joten sanoin Abu Zurah:lle, pidätkö tätä panetteluna? Hän vastasi EI.
.(sharhu ilal at Tirmidi jae 1 s. 349).
Myös Abdullah Imaam Ahmadin poika sanoi: "Abu Turaab An Nakhshabee tuli isäni luoksi, hän pani isäni sanomaan, että se ja se on heikko ja se ja se on
luotettava joten Abu Turaab sanoi Oi Shaykh älä panettele oppineita. Hän sanoi, että isäni kääntyi hänen puoleensa ja sanoi: Wei haka… tämä on neuvo ei
panettelua .(sharhu Ilal AtTirmidi jae 1 s. 349-350 sekä Khateebin Al Kafaayassa s. 46)
Joten sanon, että nämä Duaat ovat täynnä epäilyksiä, he ovat niitä, jotka masentuvat kun Ahlul Biddah:n ja Ahwaan kirjoja ja tekijöitä kritisoidaan ja
heistä varoitetaan - jos he ovat vielä elossa.
10. Jos näin on asia niin se on ihmisten kritiikkiä koskien heidän rehellisyyttään ja luotettavuuttaan ja sitä, ettei olla heidän harhaan johdettavissa. Tämä
löytyy Jarh wa Tadilin kirjoista sekä Rijaalin kirjoista ja elämänkerroista. Tästä ei ole mitään ongelmaa sille, joka kykenee panemaan sen täytäntöön. Niin
ollen se koskee ihmisen tilan ymmärtämistä sekä hänestä varoittamista eikä sitä, että puretaan omaa kiukkua. Joten Imaami Ahmadilta, olkoon Allaah
hänelle Armollinen, kysyttiin Husain al Khurabeeseesta ja hän sanoi: "Mubtadi".
Abu Zurah:lta kysyttiin Al Haarith Al Muhaasibista ja hänen kirjoistaan joten hän vastasi kysyjälle: "...Varoitan sinua näistä kirjoista, nämä kirjat ovat
Biddah ja sinua koskeva Dalaalat on se, että seuraat athaar" (at Tahdheeb jae 2 s. 117).
11 Ks Al Ajwiba al Mufeedah an Asilatil Manaahij al Jadeedah s. 68
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Allaahin, Armeliaimman Armahtajan Nimeen,
Muhadith, Shaykh Mohammad Naasir ud Din al-Albaanin fatwah koskien sitä, että on olemassa monia jama'at
ja ryhmiä
Kysymys:
Mikä on shari'ah:n päätös koskien sitä, että on niin monia jama'at, ryhmiä ja islamilaisia organisaatioita huomioon ottaen ,
että ne erottuvat toisistaan metodologiassa, tavassa, dawah:ssa ja aqidah:ssa, niiden perustassa ja erityisesti koska
todellinen jama'ah on vain yksi, kuten ymmärrämme hädiithistä? [12]
Vastaus:
Meillä on paljon sanottavaa koskien tätä asiaa vastataksemme tähän kysymykseen. Joten pidämme puheemme lyhyenä
tämän suhteen. Niin ollen sanomme, että kenellekään muslimille, joka ymmärtää Kirjaa ja Sunnaa ja sitä, missä salafu
Saalih olivat, ei ole salaista, että puoluekiihkoilu ja massojen ryhmittyminen jama'at:n [13] muodostamiseen, jotka
erottuvat toisistaan ajatuksissaan ensinnäkin ja toiseksi metodologiassaan ja tavassaan. Joten tällä ei ole mitään tekemistä
Islamin kanssa. Pikemminkin se on sitä, josta Herramme, Äzä wä djäl, on kieltänyt meitä useammassa kuin yhdessä
jakeessa. Niiden joukosta seuraava, jossa Hän sanoo:
"älkää olko Mushrikiin, niitä, jotka ovat pirstoneet uskontonsa ja hajaantuneet moniin lahkoihin, ja kukin
ryhmäkunta riemuitsee omasta opistaan." [14]
Ja Herramme, äzä wä djäl, sanoi: "Ja mikäli Herrasi olisi tahtonut, Hän olisi voinut saattaa koko ihmissuvun
yhdeksi ainoaksi yhteisöksi. Mutta he jatkavat kiistelemistään, lukuunottomatta niitä, joille Herrasi on
armollinen." [15]
Allaah, Korkein, teki poikkeuksen kaiken tämän jakautumisen keskellä, jonka täytyy tapahtua Hänen ylimmän "Kauniun"
[16] eikä "Sharian" [17] kohtalon mukaisesti. Poikkeus kaikkeen tähän jakautumiseen on se ryhmä, jolle Hän on suonut
armonsa, kuten Hän sanoi:
"Paitsi se, jolle Herrasi on Armollinen", epäilemättä jokainen ryhmä, joka haluaa olla näiden joukosta, jolle Allaah on
suonut armonsa, hakien vilpittömyyttä Allaahia äzä wä djäl kohtaan hyvin aktiivisella tavalla ja ollen

------12 Kääntäjän huomautus - Jakautumisen hyvin tunnettu hädiith - jossa Lähettiläs sanoi:"…ja minun Ummani tulee jakautumaan 73 lahkoon kaikki niistä
tulessa paitsi yksi. "Sitten yksi seuralaisista kysyi: "Oi Allaahin lähettiläs, kuvaa se meille?" Joten hän vastasi yhdessä kertomuksessa: "Jam a'ah"
13 Kuten Jama`at Ikwaan, Jama`at Al Tabligh, Jama`at as Surooriyah, Jama`at as Sufiyah, Jama`at at Turaathiyah, Jama`at Ashairiyah, Jama `at
Habashiyah, Jama`at Hamaasiyah, (Hamas), ja muut kuin nämä.
14 Suura ar Rum jae 31-32
15 Suura Al Huud jae 118
16 Kääntäjän huomautus - Tämä on Allaahin Qadrista, jota Hän ehkä rakastaa luoduilleen tai ei. Jakautumisen ja poikkeamisen asiassa Allaah rakastaa
johdatusta ihmiskunnalle mutta ihminen valitsee harhaanjoutumisen.
17 Kääntäjän huomautus - Nämä ovat Allaahin Qadriin kuuluvia asioita, joita Hän rakastaa vain luoduilleen (ei vihaa), joka käsittää kaiken, jonka Hän
määräsi ihmiskunnalle.
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poikkeus määrätyssä erimielisyydessä, niin ei ole mitään tietä siihen eikä mitään tapaa saavuttaa tätä oikealla tavalla
islamilaisissa yhteisöissä paitsi sillä, että palataan Kirjaan ja Lähettilään, salla Allaahu äleihi wa sallam, sunnaan ja takaisin
siihen missä Salafu Saalihimme olivat, olkoon Allaah heihin kaikkiin tyytyväinen. Todellakin Lähettiläs, salla Allaahu
äleihi wa sallam, selvensi heidän metodologiansa ja suoran tien monissa autenttisissa hädiitheissä, joiden joukossa:
Profeetalta, salla Allaahu äleihi wa sallam: Eräänä päivänä hän piirsi pitkän suoran viivan maahan, sitten hän piirsi monia
lyhyitä viivoja, jotka lähtivät tästä yhdestä suorasta viivasta, sitten hän luki Allaahin, täbaraka wa t'äälä, sanat:
"Tämä on Minun oikea tieni; sitä siis vaeltakaa! Älkää käykö muita teitä, sillä ne eksyttävät teidät Hänen
tieltään!" [18]
Sitten hän veti sormeaan suorta viivaa pitkin ja sanoi tämä on Allaahin tie, ja nämä lyhyet viivat, jotka lähtevät suorasta
tiestä, ja jokaisen tien päässä on Sheitaan kutsumassa siihen. [19]
Epäilemättä nämä lyhyet viivat muistuttavat lukuisia ryhmiä ja jama'at. Joten jokaisen muslimin velvollisuus on yrittää olla
Firqatu Nääjiha [20] joukosta, jotta hän olisi todellakin suoralla tiellä, eikä menossa oikealle tai vasemmalle.
Eikä ole olemassa mitään menestyksekästä ryhmää tai puoluetta [21] paitsi Allaahin täbäräkä wa t'äälä ryhmä, josta
Koraani ilmoitti meille seuraavassa jakeessa:
"Ja Allaahin ryhmä on menestyksekäs." [22]
Sen takia jos kaikki ryhmät eivät ole Allaahin ryhmä niin niiden on pakko olla Sheitaanin ryhmiä, eikä Ar Rahmaanin
ryhmästä. [23] Ei myöskään ole epäilystäkään, että suoralla tiellä kulkeminen vaatii tietoa tästä suorasta tiestä, oikeata
tietoa. Tätä ei voida saavuttaa keräämällä massoja ja sokeasti kokoamalla ryhmiä jonkin ympärille, joka ei ole Islamista
mutta he eivät ymmärrä tätä, kuten Allaah, täbärä wa t'äälä, paljasti Muhammadin, salla Allaahu äleihi wa sallam ,
sydämessä.
Tämän takia Firqatun Nääjihan merkeistä, jotka Profeetta, salla Allaahu äleihi wa sallam, kuvasi seuraavasti "Se on sitä ,
jossa minä ja seuralaisemme olemme"
Sen takia tämä hädiith johtaa totuuden etsijän suoralle tielle. Se vaatii hänen omaavan tietoa kahdesta hyvin tärkeästä
asiasta:

--------18 Suura. Al-An'aam jae 153
19 hädiith
20 Kääntäjän huomautus - tämä tarkoittaa pelastettua lahkoa - kuten Profeetta, salla Allaahu äleihi wa sallam, sanoi jakautumisen hädiithissä "…tämä umma
tulee jakautumaan 73 lahkoon kaikki niistä tulessa paitsi yksi. Joku sanoi kuvaa ne meille oi Allaahin lähettiläs. Hän vastasi eräässä toisessa kertomuksessa
"ne, jotka seuraavat sitä missä minä ja seuralaiseni ovat tänä päivänä."
21 Ei Ikwaan al Muslimuun, tai Tabligh, tai Hizbu Tahrir, tai Qutbi'in puolue tai Suroori`iin, tai Suufi`iin, tai Turathi`eenin puolue. Ei myöskään Hamas, tai
Habash tai Ashari`iin - kaikki nämä ryhmät ovat Sheitaanin puoleista.
22 Suura Mujaadilah jae 22
23 Armollinen - Allah
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Ensinnäkin: Se, missä Allaahin Lähettiläs, salla Allaahu äleihi wa sallam, oli ja hänen seuralaisensa olivat, koska he
olivat ensimmäisiä, jotka välittivät hänen johdatuksensa ja sunnansa meille.
Toiseksi: He, seuralaiset ovat niitä, jotka täydensivät sunnan toimeenpanoa, toimeenpano joka perustui tietoon. Meille ei
ole mahdollista tässä tilanteessa tuntea Sunnan oikeaa ymmärrystä paitsi hänen seuralaistensa kautta.
Joten ylläolevista asioista opittava pääasia on se, että Islamin oikean ymmärryksen saavuttaminen ei voi tapahtua millään
metodilla paitsi tuntemalla seuralaisten metodi, ja se miten he toimeenpanivat tätä mahtavaa Islamia, jonka he välittivät
Lähettilään, salla Allaahu äleihi wa sallam, puheesta, teoista ja hyväksymisistä.
Tämän perusteella uskomme vakaasti, että kaikki jama'at eivät perustu näihin Kirjasta ja Sunnasta tuleviin perusasioihin
sekä Salaf us Saalihien metodologiaan. Sen intensiivinen opiskelu, siten, että he käsittävät jokaisen Islamin päätöksen ,
suuren ja pienen, sen perusasiat ja sen haarat. Sitten nämä jama'at [24] eivät ole Firqatu Nääjihasta, jotka seuraavat
sitä suoraa tietä, johon Profeetta, salla Allaahu äleihi wa sallam, osoitti aikaisemmin mainitussa autenttisessa
hädiithissä.
Jos olettaisimme, että jossain islamilaisessa maassa olisi monia hajaantuneita jama'at, jotka seuraisivat tätä metodologiaa
(Firqatu Nääjiha), niin nämä eivät ole fanaatikkoja tai ryhmiä, pikemminkin ne ovat osa yhtä jama'ah ja niiden
metodologia on yksi metodologia ja niiden tie on yksi. Niiden erottautuminen ei ole erottautumista ymmärryksessä ,
aqidah:ssa tai metodologiassa; se johtuu siitä, että ne ovat hajaantuneet maassa. Päinvastoin kuin ryhmät ja puolueet,
jotka ovat yhdessä maassa ja jokainen uskoo olevansa oikealla tiellä. Emme usko, että nämä ryhmät ovat suoralla tiellä,
pikemminkin väitämme, että ne ovat niistä teistä, joiden jokaisen päässä on sheitaan kutsumassa ihmisiä siihen.
Ja ehkä tämä on vastaus edeltävään kysymykseen. [25]
Kirjan loppu.

------24 Ikhwaan al Muslimuun, tai Tabligh, tai Hizbu Tahrir, tai Qutbi`iinien puolue, tai Suroori`iin, tai Suufi`iin, tai Turathi`iinien puolue. Se ei ole myöskään
Hamas, tai Habash tai Ashari`iin tai muut kuin ne.
25 Ks s. 106 - 114 kirjasta " fatawa of Shaykh Al-Albani" , jonka on tehnyt Ukaasha Abdul Manaan At Tayibi, Maktaba Turaath al Islamian
ensimmäinen painos.
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PUOLUEKIIHKOILIJAT RAKENSIVAT ASIANSA EPÄVAKAALLE PERUSTALLE
"Kumpi on parempi, sekö, joka on laskenut perustuksensa Allaahiin ja Hänen mielisuosioonsa, vai sekö,
joka on laskenut perustuksensa luhistuvalle partaalle, niin että s e hänen kanssaan sortuu helvetin tuleen?
Allaah ei ohjaa väärämielisiä ihmisiä.." (Suura Taubah jae 109)
Totisesti tavoittelemme Allaahin mielihyvää ja haemme Allaahin turvaa väärinteosta, ja heikentymisestä voiman jälkeen.
Ja lopullinen sanamme on: kaikki kiitokset ovat Allaahille, maailmojen Herralle.

