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hva er sann veiledning i islam og hvordan oppnå den?
Imam Malik g sa:
«De som ikke følger tasawwuf-læren, har ikke fullført sin deen (religion)».
For å oppnå sann veiledning, må man gå veien om tasawwuf. Tasawwuf handler om å kjenne sitt
indre; f.eks. hva intensjonen er bak handlingen man utfører, tilstanden til det indre, sjelen vår, i
hvilken grad vår indre virker som å ha kontakt med Allah u. Grovt sagt er det læren om de skjulte
hemmelighetene i vårt indre.
Noen eksempler fra livet av de storslagne lærd:
Abdulla ibn Mubarak g var en som hadde rikelig med kunnskap om islam, likevel anså han at det å
være i selskap med en lærd, er en essensiell del av islam, og følgelig brukte han å sitte i selskap med
Abu Hanifa g (også en storslagen lærd), og lære av han.
Imam Malik g sa at det er 2 ting som må være på plass, før man kan oppnå sann veiledning til
Allah u:
1.
2.

‘ilm-e-zahir (kunnskap om det ytre)
‘ilm-e-batin (kunnskap om det indre)

Kravet til å oppnå sann veiledning er dermed at man besitter kunnskap om både det indre og det
ytre. Også den storslagne Imam Shafi’ g var en fortreffelig lærd. Han hadde sin ekspertise i blant
annet usool-e-hadith (prinsippene av hadith) og usool-e-fiqh (prinsippene av islamsk rettsvitenskap).
Han brukte å sitte i selskap med Bashar-e-Hafi g (en storslagen personlighet fra Baghdad-provinsen).
For å oppnå sannheten og nærheten til Allah u, må man lete etter en person som besitter både ‘ilme-zahir (kunnskap om islamske lover, regler og fremgangsmåter) og ‘ilm-e-batin (tasawwuf [kunnskap om det indre]).
Å kun ha en av disse to tingene, er ikke tilstrekkelig, begge må være på plass, kun da vil man oppnå
sann veiledning og nærhet til Allah u. Dvs. Læren om tasawwuf + sharia = sann veiledning +
nærheten til Allah u.
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