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KJENNETEGN AV ALLAHS NÆRSTÅENDE PERSONER
Allah u sier i Koranen at den Allah u vil gjøre godt mot, gir Han en spesiell lys som han vandrer
i på denne jorden, under Allah us beskyttelse og nærhets gunst. Allah u utvelger den personen som
Han vil, og gjør han spesiell for sin velsignelse. Han ser da verken på hvor from han er eller hva han
kan om sharia – Han u bare rett og slett gjør personen spesiell for Sine spesielle velsignelser. Allah
u velsigner en slik utvalgt person med et levende hjerte og gjør hans bryst bredere, dermed blir denne
personen i stand til å utdele sitt lys blant folk. Hvem enn som sitter i selskap med denne personen, får
gratis velsignelser, bare fordi han sitter i selskap med denne personen.
For å gjenkjenne en slik person, er det gitt disse kjennetegn:
1. Hvis du ser han, vil det påminne deg om Allah u.
2. Hvis du er i selskap med han og hører han prate, vil ditt kunnskapsnivå, økes.
3. Hvis du ser ham, vil det påminne deg om graven og dommedagen – det neste liv.
Shaykh-e-kamil er den personen som har fått veiledning fra Allah u, og som viderefører denne veiledningen til folk.
Kunnskap om tasawwuf mangler i vårt samfunn. En retning til å oppnå den Opphøyde Allahs u
nærhet på, er å delta i selskap med de nærstående av Allah u. Og befalingen fra sunna er at, når
dere først har fått slikes selskap, så hold dere fast ved disse, og vær dem trofaste.
Shaykh er den som har den samme arbeidsoppgaven i samfunnet sitt, som en profet har.
Man må identifisere en slik person som kan lede en til Allahs u tilfredshet. Som tidligere nevnt er
følgende absolutte krav til å oppnå Allah u nærhet på:
1. Aml-e-sahih
2. Ilm-e-sahih
...deretter kommer det murakba (visualisering) og zikr...

