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ISLAMIN VIISAUS 
 

 

   
"Islamin Viisaus" sisältää hehkuvan sanoman ja oikeita 

tavoitteita, joihin meidän kaikkien tulee pyrkiä. Sen palkkio 

armossa, anteeksiannossa ja johdatuksessa on uskomattoman 

selkeä. Kuvittele noudattavasi tätä upeaa johdatusta 

säännöllisesti. On tärkeää pyrkiä harjoittamaan sitä, ja sitten 

kutsua muita harjoittamaan näitä kauniita viisauden sanoja.   

 

Eräänä päivänä beduiini tuli profeetta Muhammedin (Rauha 

Hänelle) luo ja sanoi "Oi, Allahin Lähettiläs! Olen tullut 

kysymään sinulta muutaman kysymyksen tästä elämästä ja 

Tuonpuoleisesta.” 

 

 

-Kysy mitä haluat. 

 -Haluaisin olla miehistä oppinein. 

-Pelkää Allahia,  ja sinusta tulee oppinein mies. 

 -Toivoisin olevani rikkain mies maailmassa. 

-Kilvoittele, ja sinusta tulee rikkain mies maailmassa. 

 -Haluaisin olla kuin useimmat miehet. 

-Toivo muille sitä mitä toivot itsellesi, ja sinusta tulee 

kuin useimmat miehet. 

 -Haluan olla miehistä paras. 

-Tee hyvää muille ja sinusta tulee miehistä paras. 

 - Haluaisin olla Allahin suosima. 

-Sitoudu ylistämään Allahia, ja sinusta tulee Hänen 

suosima. 

 -Haluaisin täydentää uskoni. 

-Jos sinulla on hyvät tavat, täydennät uskosi. 

 -Haluaisin kuulua heihin, jotka tekevät hyvää. 

-Palvo Allahia, jos näet Hänet. Jos et näe Häntä, Hän 

näkee sinut. Tällä tavoin kuulut heihin, jotka tekevät 

hyvää. 

 -Haluaisin olla kuuliainen Allahille. 

-Jos noudatat Allahin käskyjä, olet kuuliainen. 

 -Haluaisin olla vapaa kaikista synneistä. 

-Puhdista itsesi kaikista epäpuhtauksista ja olet vapaa 

kaikista synneistä. 

 -Haluan että minut palkitaan Tuomionpäivän 

valossa. 

-Älä tee väärin itsellesi tai millekkään muulle 

olennolle, ja sinut palkitaan Tuomionpäivän valossa. 

 -Haluaisin Allahin suovan Hänen armoaan 

minulle. 

-Jos sinulla on armoa itsessäsi ja muille, Allah antaa 

suo sinulle armoa Tuomionpäivänä. 

 -Haluaisin, että minulla on vain vähän syntejä. 

-Jos etsit Allahin anteeksiantoa niin paljon kuin 

pystyt, sinulla on vain vähän syntejä. 

 -Haluaisin olla kunniallisin mies. 

-Jos et valita yhdellekkään olennolle, sinusta tulee 

kunniallisin mies. 

 -Haluaisin olla vahvin mies. 

-Jos laitat uskosi Allahiin, sinusta tulee vahvin mies. 

 -Haluaisin laajentaa mahdollisuuksiani. 

-Jos pidät itsesi puhtaana, Allah laajentaa 

mahdollisuuksiasi. 

 -Haluaisin olla Allahin ja Hänen 

sanansaattajiensa rakastama. 

-Jos rakastat sitä mitä Allah ja Hänen 

sanansaattajansa rakastavat, olet yksi heidän 

rakastamistaan. 

 -Toivoisin olevani turvassa Allahin raivolta 

Tuomionpäivänä. 

-Jos et menetä hermojasi yhdenkään olennon kanssa, 

olet turvassa Allahin raivolta Tuomionpäivänä. 

 -Mikä pelastaa minut synneiltä? 

-Kyyneleet, nöyryys ja sairaus. 

 -Mitkä ovat parhaita tekoja Allahin silmissä? 

-Sivistyneet tavat, vaatimattomuus ja kärsivällisyys. 

 -Mitkä ovat pahimmat viholliset Allahin 

silmissä? 

-Lyhyt pinna ja kitsaus. 

 -Mikä tyynnyttää Allahin raivon tässä elämässä ja 

Tuonpuoleisessa? 

-Kätketty hyväntekeväisyys ja lempeys sukulaisille. 

 -Mikä karkottaa helvetin tulen Tuomionpäivänä? 

-Kärsivällisyys vastoinkäymisissä ja epäonnessa. 

"En ole ikinä kuullut kattavampaa perimätietoa 

uskonnon kauneudesta, tai hyödyllisempää kuin tämä 

hadith. Se kerää yhteen kaikki Islamin hyvät asiat.” -

Imaami Ibn Hambal 
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