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KUTSU PITÄÄ KIINNI JUMALAN KÖYDESTÄ
Allah sanoo Koraanissa:
“Tulee päivä, jona kutsumme kaikki kansat Imaameineen
(johtajineen) eteemme tilille...” (Koraani 17:71)

Mitä ja keitä uskovan Muslimin tulee seurata,
pysyäkseen oikeassa johdatuksessa islamin
löytämisen jälkeen?
Allah sanoo Koraanissa:
Jumala vain tahtoo poistaa teistä kaiken saastan, te
Profeetan perhekunta, ja puhdistaa teidät sisimpäänne asti.
(Koraani 33:33)
Aisha kertoi: Eräänä päivänä Profeetta (rhhp) tuli ulos iltapäivällä
pukeutuneena mustaan viittaan, sitten al-Hasan (rh) tuli ja
Profeetta (rhhp) teki hänelle tilaa viitan alla, sitten al-Husain (rh)
tuli ja astui viitan alle, sitten Fatima (rh) tuli ja Profeetta (rhhp)
päästi hänet viitan alle, sitten Ali (rh) tuli ja Profeetta (rhhp) päästi
hänet viitan alle samoin. Sitten Profeetta (rhhp) lausui: "Jumala vain
tahtoo poistaa teistä kaiken saastan, te Profeetan perhekunta, ja
puhdistaa teidät sisimpäänne asti." (Koraanin jakeen 33:33 loppuosa)
(mm. Sahih Muslim, Chapter of virtues of companions, section of the virtues of the
Ahlul-Bayt of the Prophet (PBUH&HF), 1980 Edition Pub. in Saudi Arabia, Arabic
version, v4, p1883, Tradition #61)

Pyhä Profeetta (rhhp) sanoi:
"Olen vastaamaisillani (kuoleman) kutsuun. Totisesti, minä jätän
jälkeeni kaksi arvokasta asiaa (thaqalein) teidän keskuuteenne:
Allahin Kirjan ja minun Talonväkeni (Ahlulbeitin). Totisesti,
kaksi eivät eroa, kunnes ne tulevat takaisin minulle lähteen laidalla."
(mm. Muslim, al-Sahih, (English translation), book 031, numbers 5920-3; alTirmidhi, al-Sahih, volume 5, pages 621-2, numbers 3786 and 3788; volume 2, page
219; Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, volume 3, pages 14, 17, 26; volume 3, page 26, 59;
volume 4, page 371; volume 5, pages 181-2, 189-190)
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Allah on sanonut Pyhässä Koraanissa:
Totisesti teidän Wali (suojelijanne, ystävänne, johtajanne) on
ALLAH ja HÄNEN LÄHETTILÄÄNSÄ (Muhammad (rhhp)) ja
he, jotka uskovat ja rukoilevat, ja antavat
hyväntekeväisyyteen kumartuessaan (Rukuussa)
(tarkoittaen Imaami Alia, 1. Imaamia (rh)). (Koraani 5:55)
Ylläolevan jakeen mukaan jokaisen muslimin tulee seurata ja
totella:
1.) Allahia
2.) Profeetta Muhammadia (rhhp)
3.) Profeetan (rhhp) Allahin käskystä määräämiä johtajia, Imaameja
(rh) hänen jälkeensä
Profeetta Muhammad (rhhp) sanoi Khadir Khummin saarnassaan:
“Hänelle, jolle minä olen valtias (mawla), myös Ali on
hänen valtiaansa (mawla). Oi Allah, ole ystävä hänelle, joka on
hänen ystävänsä, ja ole vihollinen hänelle, joka on hänen
vihollisensa.”
(Ibn Hanbal, Ahmad b. Muhammad b. Hanbal b. Hilal b. Asad, Abu 'Abd Allah alHaybani al-Marwazi, Al-Musnad, osa 6, s. 370, nro 22062)

Välittömästi sen jälkeen kun Profeetta (rhhp) oli lopettanut puheensa,
seuraava Koraanin jae ilmoitettiin:
Tänään olen tehnyt teidän uskontonne täydelliseksi,
saattanut armoni täydelliseksi ja valinnut islamin teidän
uskonnoksenne. (Koraani 5:3)
Profeetta Muhammad (rhhp) on sanonut myös:
"Minä ja Ali ja al-Hasan ja al-Husein ja yhdeksän al-Huseinin
jälkeläistä ovat puhdistetut ja erehtymättömät."
(al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, (Beirut, 1978), page 160. Note that al-Juwayni’s
greatness as a scholar of hadith has been attested by al-Dhahabi in Tadhkirat alHuffaz, volume 4, page 298, and also by Ibn Hajar al-‘Asqalani in al-Durar alKaminah, volume 1, page 67)
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"Minä olen profeettojen johtaja ja Ali ibn Abu Talib on seuraajien
johtaja, ja minun jälkeeni minun seuraajiani tulee olemaan
kaksitoista, joista ensimmäinen on Ali ibn Abu Talib ja viimeinen
heistä on al-Mahdi."
(al-Juwayni, Fara'id al-Simtayn, page 160)

"Al-Mahdi on yksi meistä, Ahlulbeitistä" ja "al-Mahdi tulee olemaan
perheestäni, Fatiman jälkeläisistä."
(Ibn Majah, al-Sunan, volume 2, page 519, numbers 4085-6; Abu Dawud, al-Sunan,
volume 2, page 207)

Usko Imaameihin (rh) ja heidän johtajuuteensa (Imaamah) täydellistää
muslimin uskon islamiin. Ilman uskoa Imaamien (rh) johtajuuteen
muslimin usko on epätäydellinen ja puutteellinen.
Profeetta Muhammad (rhhp) on sanonut:
"Hän, joka kuolee tunnistamatta aikansa Imaamia, kuolee
välinpitämättömyyden kuoleman."
(mm. Ahmad b. Hanbal, al-Musnad, s. 96)

Imaami Ja'far al-Sadiq, 6. Imaami (rh), joka on Profeetan (rhhp)
talonväestä, on sanonut, että:
“Me olemme Allahin köysi, josta Allah on sanonut: “Pitäkää kaikki
yhdessä kiinni Jumalan köydestä älkääkä hajaantuko.”
(al-Tha'labi, Tafsir al-Kabir, under commentary of verse 3:103; Ibn Hajar alHaythami, al-Sawa'iq al-Muhriqah, (Cairo) Ch. 11, section 1, p. 233)

Kuka on sinun Imaamisi? Ketä seuraat johtajanasi islamin tiellä tänä
päivänä? Etsitkö tietoa Profeetan (rhhp) sunnasta (elämäntavasta)
sekavalta joukolta henkilöitä, joiden moraalia ja luotettavuutta et
todella tunne?
Tämän ajan Imaami, on 12. Imaami Ahlulbeitista, Imaami Mahdi (rh).
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Hyväksytkö islamista kaikki muut sen uskomukset ja teot, mutta
hylkäät Profeetta Muhammadin (rhhp) julistaman Ahlulbeitin
Imaamien (rh) johtajuuden, vaikka johdatuksesi kannalta on
olennaista, mitä kautta hankit tietosi islamista Profeetan (rhhp)
kuoleman jälkeen? Valitsetko Allahin ja Allahin Lähettilään (rhhp)
määräämät Ahlulbeitin Imaamit (rh); vai vallanahneiden seuralaisten
valitsemat epäoikeudenmukaiset kalifit samaan aikaan kun Profeetta
(rhhp) oli kuolinvuoteellaan. Valinta on sinun.
Jos haluat seurata Allahin ja Profeetan (rhhp) osoittamaa tietä, ei ole
muuta vaihtoehtoa kuin olla Koraanin ja Ahlulbeitin (rh) seuraaja
(SHI'AH).

Ahlulbeitin (rh) rakastaminen ja seuraaminen on
pakollista
Allah sanoo Koraanissa:
Tämä on se hyvä sanoma, minkä Jumala antaa
palvelijoilleen, niille, jotka uskovat ja tekevät hyviä tekoja.
Sano: EN PYYDÄ TEILTÄ SIITÄ MUUTA PALKKAA KUIN
RAKKAUTTA SUKULAISIANI KOHTAAN." Sille, joka
ansaitsee hyvää, annamme sitä runsain määrin; totisesti on
Jumala anteeksiantava, kiitollinen. (Koraani 42:23)
Ahlulbeitin (rh) rakastaminen ei tarkoita pelkästään lämpimien
tunteiden tuntemista heitä kohtaan. Rakkauden tulee näkyä ihmisen
teoissa ja valinnoissa. Rakkaus Allahia, Allahin Lähettilästä (rhhp) ja
Talonväkeä (rh) kohtaan edellyttää heidän hyväksymistään
johtajakseen kaikissa uskonnon asioissa ja heidän vihollistensa
hylkäämistä.
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MUHARRAM, ASHURA JA IMAAMI HUSEININ (rh)
MARTTYYRIKUOLEMA
Islam ei tunnusta ihmiselle kuin kaksi vaihtoehtoista tietä: Allahin
puolueen ja Saatanan puolueen valitsemisen. Meidän velvollisuutemme
uskovaisina muslimeina on valita Allahin puoli sekä alistua Hänen
tahtoonsa kaikissa asioissa koko sielullamme ja ruumiillamme. Meidän
velvollisuutemme on puolustaa oikeudenmukaisuutta ja vastustaa
vääryyttä. Imaami Husein, 3. Imaami (rh) oli yksi itse Profeetta
Muhammadin (rhhp) määräämistä 12. Imaamista. Kuitenkin suurin
osa ihmisistä hylkäsi hänet seuraten epäoikeudenmukaisuutta
saavuttaakseen pienen maallisen hyödyn. Tuossa pilaantuneessa
yhteiskunnassa Imaami Husein (rh) puolusti Islamin totuutta ja
puhtautta omalla hengellään. Häntä vastassa oli mielivaltainen kalifi,
Yazid, joka sorti ihmisiä ja piti omia halujaan epäjumalanaan. Lyhyen
ajan sisällä ihmiset olivat unohtaneet Profeetta Muhammadille (rhhp)
antamansa uskollisuudenvalan seurata islamia. He olivat alkaneet
seurata omia halujaan ja mielivaltaisia johtajia. He olivat edesauttaneet
näiden valtaanpääsyä vaikenemalla Profeetan (rhhp) alkuperäisestä
sanomasta seurata Koraania ja Ahlulbeitia (rh). Allahin ja Hänen
uskontonsa—Islamin—puhtaana pitävien Ahlulbeitin jäsenien (rh)
rakastaminen on vastakohta Allahin vihollisten rakastamiselle.
Muharram, Ashura ja Imaami Huseinin (rh) marttyyrikuoleman
muisteleminen herättää ihmiset ajattelemaan pyhää velvollisuuttaan
valita ja puolustaa aina totuutta ja oikeudenmukaisuutta sekä taistella
valhetta ja vääryyttä vastaan. Samalla se muistuttaa meitä siitä kuinka
Profeetan (rhhp) lapsenlapsi (rh) pelasti Islamin tuholta
kieltäytyessään antamasta Islamin johtajuutta Yazidille, vaikka se johti
hänen ja hänen läheistensä marttyyrikuolemaan.
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Imaami Huseinin (rh) kuoleman sureminen on Profeetan
(rhhp) sunna.
Imaami Huseinin (rh) suremisen aloitti Pyhä Islamin Profeetta (rhhp)
itse enemmän kuin 50 vuotta ennen tapahtumaa. Uskovien Äiti, Umm
Salmah, näki hänet näyssä Huseinin (rh) marttyyriuden päivänä
suremassa Huseinia (rh). Allah on määrännyt tuhansia enkeleitä
itkemään Imaami Huseinin (rh) haudalla ylösnousemuksen päivään
saakka. Nämä perimätiedot on kerrottu Sunni-kirjoissa, ja näyttävät,
että tämä tietty sureminen on Pyhän Profeetan (rhhp) ja enkeleiden
sunna.
Noin 50 vuotta ennen Karbalan tapahtumaa Profeetta (rhhp) itki, kun
enkeli kertoi hänelle, että Husein (rh) tulisi tapetuksi Yazidin armeijan
toimesta Karbalassa. Sitten Gabriel (rh) kysyi, "Oi Jumalan Profeetta,
haluatko että annan sinulle maata marttyyriuden paikasta?" Profeetta
(rhhp) sanoi; "Kyllä". Gabriel (rh) antoi hänelle kädellisen Karbalan
maata ja Profeetta (rhhp) alkoi itkeä kontrolloimattomasti. Profeetta
(rhhp) antoi sen maan vaimolleen Umm Salmahille, ja kertoi hänelle,
"Kun näet tämän maan muuttuvan vereksi, tiedä että Husein on tullut
marttyyriksi."
(Tämä perimätieto on talletettu Mishkatul-Mazabihissa, Imam Ahmad bin Hanbalin
Musnadissa, Allamah Ibn Hajar Makkin as-Sawaiqul Muhriqahissa ja Imam Ghazalin
Sirrul-'alaminissa; ja sen on kertonut Imam Sha'abi, Imam Baihaqi, Imam Hakim ja
paljon muita perimätieteilijöitä.)
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10. päivä Muharram-kuukautta, vuonna 61 Hijran jälkeen, Umm
Salmah nukkui iltapäivällä, kun hän näki Profeetan (rhhp) unessaan:
Hän seisoi siellä traagisessa tilassa, hänen hiuksensa olivat pölyiset ja
nuhruiset, ja hänen kädessään oli pullo täynnä verta. Umm Salmah
kysyi häneltä, mitä se oli. Profeetta (rhhp) sanoi, "Tämä on Huseinin ja
hänen seuralaistensa verta. Olin keräämässä sitä tästä aamusta
lähtien." Umm Salmah heräsi ylös ja kiirehti kohti pulloa, joka sisälsi
Karbalan maata; hän näki punaisen veren virtaavan siitä. Sitten hän
itki ja kutsui sukulaisensa ja alkoi surra Huseinia.
(Tämä perimätieto on kerrottu Imam Ahmad bin Hanbalin Musnadissa, as-Sawaiqul
Muhriqahissa, Mishkatul-Masabihissa, Sahih Tirmidhissa ja muissa kirjoissa.)

Sunnien noudattama Ashuran päivän paasto ei ole sunna.
Perimätiedot, joilla on yritetty todistaa Ashuran päivää islamissa
ilonpäiväksi, on väärennetty Umayyadien seuraajien toimesta, Imaami
Huseinin (rh) marttyyrikuoleman jälkeen, osana heidän kampanjaansa
muuttaa 10. Muharramin päivä ilonpäiväksi. Esimerkiksi hadithit,
joissa kerrotaan juutalaisten paastonneen Ashuran päivänä, ovat
valheellisia, koska juutalaisilla ei ollut oman uskonnollisen kalenterinsa
mukaan mitään syytä paastota islamilaisen kalenterin mukaisena
Ashuran päivänä väitettynä ajankohtana.
On suuri menetys ja häpeä, että tämän järjestelmällisen totuuden
peittelyn vuoksi monet muslimit eivät edes tiedä, ketkä ovat Ahlulbeit
(rh), joiden rakastamisen ja seuraamisen Allah on tehnyt pakolliseksi.
Profeetta Muhammad (rhhp) on sanonut:
"Katsokaa! Minun Ahlulbeitini on kuin Nooan Arkki. Joka astui siihen,
pelastui, ja joka kääntyi pois siitä, tuhoutui."
(mm. al-Hakim al-Naysaburi, alMustadrak `ala al-Sahihayn, volume 3, p. 151 and
volume 2, page 343. He states that it is sahih in accordance with the criteria of
Muslim)
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Allah sanoo Koraanissa:
Sano: En minä pyydä teiltä siitä palkkaa; joka haluaa,
valitkoon tien Herransa luo. (Koraani 25:57)
Kaikki ennen Profeetta Muhammadia (rhhp) lähetetyt profeetat (rh)
välittivät viestin ja johdatuksen Allahilta ihmisille, mutta selvästi
Allahin käskystä eivät pyytäneet heiltä mitään hyvitystä profetiuden
vaivoista. Vain Profeetta Muhammadilla (rhhp) oli ainutlaatuinen
erotus vastaanottaa Allahilta käsky sanoa niille seuraajilleen, jotka
haluavat valita tien Allahin luo, kuten on sanottu Koraanin jakeessa
42:23 "En minä pyydä teiltä siitä muuta palkkaa kuin (minun)
sukulaisten (Ahlulbeitin, rh) rakastamista." Se viittaa, että
Ahlulbeit (rh) on ainoa keino saavuttaa Allah. Siten jokainen, joka
maksaa hyvityksen, saavuttaa etuja itselleen. Se on tehty selväksi
Koraanin jakeessa 34:47: "Sano: En minä ole pyytänyt teiltä
palkkaa. Pitäkää omaisuutenne: minun palkitsemiseni on
vain Jumalan asia, ja Hän näkee kaiken."
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Lisätietoa:
ShiaIslam.info
http://www.shiaislam.info
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