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FORLADT PALADS 

llahs  � �5 �/ �( � �6�- elskede, ophøjede den Hellige Profet               
��� �!�(  ��� 
 �(  �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9, udtalte: “Den, der reciterer Durood 

Shareef tusind gange dagligt, vil ikke dø uden at have set sit 
hjem i himlen.” (At'targheeb wat'tarheeb, Hadith 2483, V2, s 499, Dar 

ibn-e-katheer) 


*�� � �9  �:�� �;� ��
  �#�$      
  ��# �9 ��� ���� �<  �#�$  �7��	�8  

Sayyiduna Junaid Baghdadi ���� ��$  ��
  �=� �4�� sagde: “En gang måtte jeg 
til Kufa, hvor jeg så et storslået og smukt palads, der var 
overfyldt med ansatte. I gården var der en kvinde der sang: 

   >? �6 �3  �@�� �A  ��� B  �C  ��
�� �� B  �C�
      �D��� �6�
  �@�E �F� �'��  �G�H�	� B �C�( 
BETYDNING: 

“Oh Hus! Må angst aldrig træde ind i dig. Må mennesker, 
der bor i dig aldrig opleve destruktion” 

Noget tid efter kom jeg forbi det samme palads igen, jeg så at 
dørene var beskidte, der var ingen ansatte og det forladte 
palads viste tegn på forfald. Glæden & lykken i paladset syntes 
at have forvandlet sig til sorg og nød. Jeg fik fortalt, at ejeren 
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var død og alle tjenerne havde forladt paladset. Det var nu 
forladt og øde og latter af mennesker var blevet erstattet af en 
dødelig tavshed. 

Sayyiduna Junaid Baghdadi ���� ��$  ��
  �=� �4 �� siger videre, jeg bankede 
på døren til paladset og en gammel kvinde kom ud. Jeg spurgte 
hende, hvordan sådan et smukt og prægtigt palads var blevet 
øde og tom og hvad der var sket med dets beboere. Kvinden 
begyndte at græde og fortalte: “Beboerne i dette palads, var her 
kun kort, deres skæbne tog dem væk fra dette palads og hen til 
deres mørke grave og de er blevet frataget deres rigdom og 
luksus. Det er ikke noget nyt, det er livets gang, den der 
kommer til denne verden og får glæde vil helt sikkert også 
opleve den smertefulde død en dag og vil blive efterladt i den 
øde kirkegård. Hvor tro man end er mod denne verden, vil 
den faktisk være en utro.” Sayyiduna Junaid Baghdadi ���� ��$  ��
  �=� �4 �� 
sagde til kvinden: Jeg kom engang forbi dette palads, og hørte 
en kvinde synge følgende sang: 

   >? �6 �3  �@�� �A  ��� B  �C  ��
�� �� B  �C�
      �D��� �6�
  �@�E �F� �'��  �G�H�	� B �C�( 
BETYDNING: 

“Oh hus! Må angst aldrig træde ind i dig. Må mennesker, 
der bor i dig aldrig opleve destruktion” 

Den gamle kvinde begyndte at græde og sagde: “Jeg er den 
ulykkelige kvinde, jeg er den eneste person i dette palads der 
har overlevet.” Herefter tog hun et dybt suk og sagde: “beklagelse 
for den person, der har udvist forsømmelighed over dødens 
kommen, på trods af at have været bevidst om vildledelserne af 
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denne dødelige og forbigående verden.” (Rauzur rihaan, s. 110, 

Dar-ul-Mutba’tul maymanih Egypten) 

ADVARSEL FOR OS ALLE 

Mine Kære Islamiske Brødre! Denne fortælling om det øde 
palads og dets beboere er en advarsel til os! Beboerne forgabte 
sig i kærlighed til verden og glemte alt om at deres liv skulle 
ende. De havde travlt med konstruktion og dekoration af store 
paladser, de belyste deres hjem, mens deres mørke grave 
ventede dem. 

De var optaget i selskab med deres venner og ansatte, og 
huskede ensomheden i graven. Pludselig stod de for døden og 
alt håb om liv var knust. Deres muntre og glade hjem blev lagt 
øde af døden. De blev taget fra deres veloplyste hjem til deres 
mørke grave. Før morede de sig i selskab med deres familie og 
venner, nu er de deprimerede og skræmte af stilheden i graven. 

VERDENS ‘TRICKS’ 

I slutningen af beretningen, er der mange advarsler til os; 
beklagelser for de personer, der forstår verdens ‘tricks’ men 
alligevel er så optaget af den at de glemmer deres død. Den der 
falder i fælden af denne verden og glemmer sin død, sin grav, 
dommens dag og ikke gør gode gerninger for at tilfredsstille 
Allah  ��5�/�( ��6�- er faktisk værdig til fordømmelse. For at frelse os 
fra denne verdens tricks, advarer vores Rab  ��5�/�( ��6�- os.  
I Juz 22, Sura Faatir, vers 5: 
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 �$ �(  ��D�
  �I���E�
��J��B� �ٓ� B
  ����  LM�3  � ��
  � �N�� O ����P�8  �&�.*� � �)  � O � ���
�� �
Q(=R  �P� B �C�( � �N�� O ��� ����� 

 �( ���P�
 ��    
OVERSÆTTELSE:  

Oh mennesker! Sandelig, er Allahs  ��5�/�( ��6�- løfte sandhed. 

Derfor, Lad ikke det jordiske liv bedrage jer! Lad ikke 

Bedrageren bedrage jer om Allah  ��5�/�( ��6�-! 

I sandhed; den, der er klar over alvoren af død, kan ikke blive 
offer for trickene af denne verden. 


*�� � �9  �:�� �;� ��
  �#�$      
  ��# �9 ��� ���� �<  �#�$  �7��	�8  

BAMBUS HYTTE 

Det fortælles, at Hazrat Sayyiduna Núh %�& ��'�
  ��� �� ��$ flyttede til en 
simpel hytte lavet af bambus. Nogen foreslog at Han %�& ��'�
  ��� �� ��$ 
burde få et stort hus. Sayyiduna Núh %�& ��'�
  ��� �� ��$ svarede:”Dette er 
nok for en, der skal dø.” (Al'aqdul Fareed, V3, s 146, dar ahyatut 

turaathul Arabi Beirut) 

Desværre husker vi ikke vores død og har travlt med opførelse 
af store bygninger. Vi har travlt med at indrette vores hjem 
med badeværelser i engelsk stil, køkkener i amerikansk stil, 
marmor gulve, massive garderobeskabe og mange andre 
former for dekoration. En arabisk digter har forsøgt at henlede 
vores opmærksomhed mod den virkelige verden, med 
følgende digt: 
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    T��8 �� ���- ��( U& �V� �/  �@�W�X��  ���E��B�Y    �����;� �
  �: �3� �9  �Z� �[�\  �5��	� � �( 
              �] �J�� U) ���̂ � �!  �%��B �C
  ��� O�� �  �0��                                     �_�*� �"���  ��5 �3  ���Q  ���� O� �̀a�.                             

 L0� �� ����  �b ��� �"
�(    ����� � �(  �c�* �'��     ����� ��
 �(  �c�* ��'�
 � �d T��F �&�V�( 
 �e �����
 �������8 Uf�. � ����  ��g ����. 
 �_�*� �"
  ������ H��  �h
 ���(
���P�. 

FORKLARING: 

(Realiteten om denne verden og viden om livet herefter) 
På grund af uvidenhed har du travlt med udsmykning og 
beboelse af dit hjem (efter din død) vil en fremmed være 

ejer af dette hus. 

Hvem end bliver trukket af dagen (mod graven), han har 
allerede mødt døden. (Dvs. han vil dø meget snart) 

Folk er forgabt i ønske om verdslig gevinst, selv om disse 
ønsker i virkeligheden er deres undergang. 

Det er op til Allah  ��5�/�( ��6�-, hvor meget belønning Han azza 

wajal giver en ung, der er bekymret (om hans grav og 
derefter) dag og nat og altid forberedende. 

Læs følgende fortælling fra Abu Da'wood Shareef og realisere 
hvor stærkt utiltalende vores Hellige Profet  ��
  ��# �9��� �!�(  ��� 
 �(  �� �� ��$  �7��	�8   

fandt store hjem. 

HØJE HUSE NEDREVET! 

Sayyiduna Anas  ���E�-  ��
  � �i�� fortæller: Engang gik vi et sted med 
Den Hellige Profet ��� �!�( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 Han  �!�( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9���  så en 
høj bygning og spurgte: “Hvad er dette?” En svarede, at det var 
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hjemme af den og den person. Efter at have hørt dette, sagde 
Profeten ��� �!�( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 ikke noget. Ejeren af bygningen kom 
og hilste på Profeten  ��# �9 ��� �!�(  ��� 
 �(  �� �� ��$  �7��	�8  ��
  i vores tilstedeværelse, 
men Profeten ��� �!�( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 vendte ansigtet bort og svarede 
ikke. Denne person udførte denne handling flere gange og 
indså, at profeten  �$  �7��	�8  ��
  ��# �9��� �!�( ��� 
 �( ���� �  var utilfreds med ham. Han 
sagde til Profetens ��� �!�(  ��� 
 �(  �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 ledsagere  �D
�* �j � ���
  ��J� �� ��$ : Ved 
Allah  ��5�/�( ��6�- jeg føler, at den elskede Profet ��� �!�(  ��� 
�(  �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 er 
utilfreds.” Ledsagerne  �D
�* �j � ���
  ��J� �� ��$ sagde til ham:  “Profeten     ��
  ��# �9

��� �!�(  ��� 
 �(  �� �� ��$  �7��	�8 så din bygning, mens vi gik forbi den.” (hvilket 
betød at De  �D
�* �j � ���
  ��J� �� ��$ mente, at bygningen var årsag til 
utilfredsheden). Efter at have hørt dette, gik denne person 
tilbage til sin bygning og fik den nedrevet. (Sunan Abu Dawood, 

Hadith 5237, V4, s 402, Dar-ul-Fikr Beirut) 

Kære Islamiske Brødre! Dette er kærligheden ledsagerne      
 �D
�* �j � ���
  ��J� �� ��$ havde for Profeten  �9��� �!�(  ��� 
�(  �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# . De elskede 
Profeten ��� �!�( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8 ��
  ��# �9 nok til at få nedrevet deres bygninger 
for Ham ��� �!�( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 uden at Han  �( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9��� �!  havde 
bedt om det. Denne nedrivning var ikke spild af materiale ej 
heller spild af penge, men derimod en handling, for at behage 
Den Elskede Profet ��� �!�( ��� 
 �( �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9. Hvis Den elskede Profet  

���� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 ��� �!�(  ��� 
 �(  bliver glad ved nedrivning af en bygning, så 
det er faktisk en god aftale. 

Sayyiduna Ibraheem Khaleel-ul-Allah %�& ��'�
  ��� �� ��$ var parat til at 
ofre sin søn for at behage Allah  ��5�/�( ��6�-. (Sharh mishkaat, V7, s 21, 

Naeemi kutub khaana Gujerat) 
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Denne historie fra Quran om Sayydina Ibraheem %�& ��'�
  ��� �� ��$ og 
ofringen er meget berømt. Denne type af situationer er for 
Allahs  �5�/�( ��6�- særlige bestemte mennesker alene. Det er ikke 
tilladt for almindelige mennesker at dræbe sine børn på 
baggrund af en drøm. Det er mord og man vil ende i Ilden hvis 
man dræber nogen. 

INDSKRIFT SOM FUNGER SOM EN ADVARSEL 

Sayyiduna Abu Zakariya Teemi ���� ��$  ��
 �=� �4�� siger: "Da en sten med 
en indskrift blev bragt til Khalifa Sulaimaan bin Abdul Malik, 
mens han var i Masjid-e-Haram, kaldte han efter en sådan 
person, der kunne læse indskriften. Lidt senere kom, Hazrat'e 
Wahb bin Munab'bhi ���� ��$  ��
 �=� �4 �� og læste indskriften. 

Der stod: »Oh søn af Aadam! Hvis du vidste, hvor tæt døden 
er, ville du stoppe med at lave lange planer og ville ikke 
drømme om at tjene verdslige rigdom. Husk! Hvis dine fødder 
skrider, vil du blive flov og skamfuld på Dommens Dag. Dine 
venner og familie vil ende med at blive trætte af dig og vil 
forlade dig i problemer og lidelser. Du vil blive adskilt fra din 
moder og fader og dine kære. Dine børn og dine nære  vil ikke 
hjælpe dig. Du vil ikke kunne vende tilbage til verden, og vil 
ikke være i stand til at gøre flere gode gerninger. Gør en 
indsats for det Hinsidiges, før tidspunktet for forlegenhed 
kommer.” (Dammul Hawa, kapitel 50, s 498, Dar-ul-Kutubul Ilmiya 

Beirut) 

Mine Kære Islamiske Brødre! Den kloge person bør analysere 
og overveje sit tidligere liv nøje og oprigtigt angre synder, han 
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har begået tidligere. Han bør opgive håbet om at leve i denne 
verden i lang tid og bør udføre gode gerninger for at gavne sig 
selv i graven og i det hinsidiges. Ophør ikke med at udføre 
gode gerninger, begynd ikke at begå synder for din familie, 
venner eller penges skyld, da intet af dette vil gavne dig i 
graven, det hinsidiges eller i denne verden undtagen dine gode 
gerninger. 

Mine Kære Islamiske Brødre! Vi kan kun begynde at bekymre 
os for det hinsidiges, hvis vi husker vores død og mister lysten 
til verdslig luksus. Når vi ser noget luksuriøst, bør vi straks 
tænke på, at det snart vil ende og blive forladt. 

GRÅD VED SYNET AF ET FLOT HJEM 

En dag, så Sayyiduna ibn'e Mu'tee ���� ��$  ��
  �=� �4 �� et meget flot hjem 
og blev meget glad, men begyndte så at græde. Han ���� ��$  ��
  �=� �4 �� 
sagde: “Åh smukke hjem! Hvis der ikke fandtes død ville jeg 
være tilfreds med dig. Hvis jeg ikke skulle bebo min smalle 
grav, ville jeg hengive mig i skønhederne af denne verden.” 
Efter at have sagt dette, begyndte Han ���� ��$  ��
  �=� �4 �� igen at græde. 
(It'tahaafus saadaatil muttaqeen, V14, s.32, Dar-ul-Kutubul Ilmiya)  

DØDS ENGLEN 

Det fortælles, at engang da dødsenglen Izraeel  ��+�
  ��� �� ��$% �& ��'�
�(� )*� �  
kom for at tage en persons sjæl. Spurgte han: “Hvem er du?” 
Dødsenglen % �& ��'�
�(� )*� � ��+�
  ��� �� ��$ svarede: “Jeg er den, som ikke kan 
blive stoppet af vagterne i et palads og som ikke accepterer 
bestikkelse.” Denne person sagde: “Så kan du kun være Izraeel 
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% �& ��'�
�(� )*� � ��+�
  ��� �� ��$. Jeg har ikke forberedt til døden og herefter." Han 
% �& ��'�
�(� )*� � ��+�
  ��� �� ��$ sagde: “Oh person! Hvor er din nabo? Hvor er din 
ven?” Han svarede: “De er døde.” Han  �& ��'�
�(� )*� � ��+�
  ��� �� ��$%  sagde hertil: 
“Var der ingen lektie for dig i deres død? Så du kunne begynde 
at forberede til din død?” Efter at have sagt dette, tog 
dødsenglen % �& ��'�
�(� )*� � ��+�
  ��� �� ��$ hans sjæl. (Almustatrif, V2, s 474, Dar-ul-

Fikr Beirut) 

Kære Islamiske Brødre! Vellykket og klog er den, der efter at se 
andre menneskers død, funderer over sin død og begynder ar 
forberede sig til sin grav og herefter. Vores fromme helgener 


  ��J�
�4 ��� � �7��	�8  sagde: "Velsignet er den, der lærer lektien af andres 

oplevelser.” (It'tahaafus saadaatil muttaqeen, V14, s.32, Dar-ul-Kutubul 

Ilmiya Beirut) 

FORESTILLING OM DØD  

Ligegyldighed ved tanken om død vil ikke være gavnlig, vi ser 
mange begravelser, undertiden sænker vi selv en person i hans 
grav, men vi er upåvirkede. Den bedste måde at huske døden 
på er at sidde alene og rense sindet for alle verdslige tanker. 
Prøv at forestille ansigterne på de venner, familie og kære, som 
er døde. Mens du gør dette, tænk da på hvor travlt de havde 
med deres jordiske job, hvordan de kæmpede for at forbedre 
deres status i samfundet ved at få en høj uddannelse og rigdom, 
og hvordan de havde drømme for deres jordiske fremtid. De 
stod over for mange vanskeligheder og problemer pga. deres 
verdslige forretning. De elskede den luksus og komfort de 
havde i denne verden. De levede deres liv, som om de aldrig 
ville dø, og de var forgabt i verdslig glæde. Deres ligklæde var 
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allerede ankommet på markedet, men de var uvidende. Og 
pludselig var de indhentet af død og lagt i deres grav. Deres 
forældre var overvældet af sorg, deres enker havde ingen til at 
støtte sig, deres børn efterladt i tårer, deres drømme var knust, 
lange håb bristet, og alle deres verdslige opgaver var efterladt 
ufuldendt. Deres verdslige indsats er gået til spilde. Deres 
slægtninge har glemt alt om dem. Efter at have tænkt på dette 
kan du forestille dig deres tilstand i graven, kun deres ville 
være tilbage. Deres ansigter kan være blevet deformeret. Mens 
de levede smilte de smukt, men nu kan deres tænder være 
rådnet, og deres munde være fulde af pus. Deres store smukke 
øjne kan være bristet og sivet ud. Deres silke-lignende hår kan 
være faldet af. Insekter kan være over hele deres krop. Deres 
smukke læber kan være blevet spist af orme. De små uskyldige 
børn, der muntrede folk op med deres jublende stemmer kan 
være overfyldt med insekter. De muskuløse unges kroppe kan 
være rådnet. Alle leddene kan være adskilt. Efter at have tænkt 
på alt dette kan du nu forestille dig, at det hele snart vil ske for 
dig. Meget snart, vil jeg føle dødens smerte, jeg vil se mine 
kære omkring mig. Min mor vil råbe “Mit elskede barn, mit 
elskede barn”. Min far vil råbe, “Min søn, min søn”. Mine 
søstre vil råbe “min bror, min bror.” Mine kære vil græde og 
skrige. I denne tilstand af sorg og tristhed, vil min sjæl blive 
taget ud af kroppen. Nogen vil træde frem og lukke mine øjne 
og dække mit ansigt til. En ghus'saal (en der vasker den dødes 
krop) vil blive tilkaldt, jeg vil blive vasket og svøbt ind i 
ligklædet. Under tårer og skrig, vil mit lig forlade det hus, hvor 
jeg tilbragte hele mit liv. De der ville gøre alt for mig vil nu 
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bringe min krop til kirkegården. Jeg vil blive lagt i graven og 
mine elskede vil smide jord på mig med deres hænder. De vil 
forlade mig helt alene i graven, og ingen vil ledsage mig ved at 
sidde ved graven. Min krop vil begynde at rådne i graven, 
orme vil spise den. Vil orme spise mit højre øje først eller det 
venstre? Vil de spise mine tunge eller mine læber? Orme vil 
vride og sno sig frit på min krop. De vil kravle ind i min næse, 
øjne og ører.  

Forestil dig alt dette og ankomsten af englene, deres spørgsmål 
og afstraffelsen i graven. Ved at tænke på døden på denne 
måde vil du 
�bk�l  �D�
 � ��5�/�( ��6�-  begynde at forberede dig på døden. Du 
vil ønske at gøre så mange gode gerninger som muligt, og vil 
holde dig væk fra synder. Du kan også lytte til båndet 'Forladt 
Palads' (båndet er på urdu) mindst en gang om måneden sid 
alene eller i mørke, mens du lytter til det. Det vil 
�bk�l  �D�
 � ��5�/�( ��6�-  
være meget nyttigt. 

Mine Kære Islamiske Brødre! Vores fromme helgener 
  ��J�
�4 ��� � �7��	� 8  

grublede altid om døden, graven og det hinsidiges. De 
  ��J�
�4��� � �7��	�8  

undgik synder og var altid parat til at gøre gode gerninger, de 
fordybede sig aldrig i denne dødelige verden, men de græd af 
frygt for Allah  ��5�/�( ��6�-.    

DEN LANGE NAT I GRAVEN 

Sayyiduna Yazeed Raqaashi  �0� �4 ��� �
  �= �4��  ��� �� ��$ siger, at de mødte op 
hos Amir bin Abdullah  �0� �4 ��� �
  �= �4��  ��� �� ��$ der græd. Ved at blive 
spurgt om grunden hertil svarede Han  �0� �4 ��� �
  �= �4��  ��� �� ��$: “Den nat, 
hvis morgen er Dommens Dag skræmmer mig” (dvs. tanken 
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om den første nat i graven) (Almajaalasa, V1, s. 199, Dar-ul-Kutubul 

Ilmiya Beirut) 

Mine Kære Islamiske Brødre! Vores Aslaaf (helgener) 
  ��J�
�4��� � �7��	�8  

rådgav og guidede os via deres handlinger til at forberede os på 
dødens komme. 


*�� � �9  �:�� �;� ��
  �#�$      
  ��# �9 ��� ���� �<  �#�$  �7��	�8  

HVORFOR GRUBLE OVER DØDEN? 

Hujja-Tul-Islam Sayyiduna Imam Muhammad Ghazali 
  �=� �4���� �� ��$ ��  
skriver i Ihya-ul-Uloom: “Den person, som rent faktisk skal 
opleve døden, hvis seng skal være jorden, hvis grav er hans 
destination, hvis selskab skal være insekter, hvis test skal 
afholdes af Munkir Nakeer %�& ��'�
  ��J� �� ��$ (engle der stiller 
spørgsmålene i graven), hvem der er lovet dommedag, hvis 
endelige destination skal være Himmel eller Helvede, bør 
bekymre sig om sin død, først, han bør altid snakke om den, 
forberede sig på den og tælle sig selv blandt de døde, et arabisk 
ordsprog siger: “Det der er forudbestemt, sker snart” (Ihya-ul-

Uloom, V4, s. 475, Dar-ul-Kutubul Ilmiya Beirut) 

Den Hellige Profet ��� �!�(  ��� 
 �(  �� �� ��$  �7��	�8  ��
  ��# �9 sagde: “Vis er den, der 
gransker sit ‘Jeg’ og forbereder sig til døden.” (Tirmizi, Hadith 

2467, V4, s. 207, Dar-ul-Fikr Beirut) 

Vores fromme helgener 
  ��J�
�4 ��� � �7��	�8  tænkte hyppigt på deres død, 

de blev endda bevidstløse af bekymring og frygt for døden og 
dommedagen. 
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BESVIMELSE VED FORESPØRGSEL OM HELBRED 

Når èn spurgte Sayyiduna Yazeed Raqaashi �� �� ��$  ��
  �=� �4 �� hvordan 
han havde det. Svarede Han ���� ��$  ��
  �=� �4 �� ved at sige: “Hvordan vil 
en person, hvis død jagter ham, hvis bestemmelsessted er 
under jorden, hvis hjem er graven, hvis følgesvende er insekter, 
hvis bekymring er venten på dommedagen, have det?” Efter at 
have sagt dette, ville Han ���� ��$  ��
 �=� �4 �� begynde at græde. Han græd 
så meget at han blev bevidstløs. (Almustatrif, V2, P477, Dar-ul-Fikr 

Beirut)    

MORGEN I HVILKE STADIE? 

Tilsvarende når nogen spurgte Sayyiduna Maalik bin Dinar  
���� ��$  ��
 �=� �4 ��, hvordan han tilbragte formiddagen. Ville Han �� �� ��$  ��
  �=� �4�� 

svare: “Hvordan vil den persons morgen være, som var ved at 
gå fra det ene hjem til det andet (hvilket betyder fra denne 
verden til det hinsides) uden dog at vide, hvad hans endelige 
destination blev; Himlen eller Helvede.” (Tanbiya-Tul-ghafileen, s. 

566, Dar ibn-e-Katheer Beirut) 

Mine Kære Islamiske Brødre! Vi bør forsøge at følge disse 
fromme menneskers fodspor og oprigtigt forberede os på 
døden, snarere end at holde os travlt beskæftiget med denne 
forbigående verden. 

DEN BEDSTE LAST 

Under en prædiken sagde Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz   
��E�-  ��
  � �i��: “Oh mennesker! Denne verden er ikke Jeres faste 
destination. Allah  ��5�/�( ��6�- har skrevet, denne verden til at ende og 
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dets indbyggere til at forlade den. Meget snart, vil disse stærke 
og beboede boliger være ødelagt og forladt. Oh Folk! Må Allah 
 ��5�/�( ��6�- forbarme sig over Jer. Når I forlader (denne verden), 
forlad da med den bedste last (= gode gerninger). Den bedste 
last er fromhed og afholdenhed fra synder. (Ihya-ul-Uloom, V4, s. 

484, Dar-ul-Kutubul Ilmiya Beirut) 

VERDEN VIL BLIVE ØDELAGT 

Engang sagde Sayyiduna Imam Shafiee ��E�-  ��
  � �i�� i løbet af sin 
tale: “Ja, denne verden er et sted hvor fejl udføres, den er hjem 
vanære og skam. Dens indbyggere vil blive ruineret og snart 
ende i deres grave. Adskillelse er dens præstation og dens 
rigdom vil snart bliver dens fattigdom. Dens komfort er i 
virkeligheden et problem mens problemet faktisk er en lettelse. 
Frygt dens dommer, Allah  ��5�/�( ��6�- og omvend dig og vær tilfreds 
med, hvad Allah  ��5�/�( ��6�- har givet dig. Mist ikke belønningen i 
det hinsidige til gengæld for rigdom i denne verden. Dit liv er 
som en forsvindende skygge og en forfalden mur forøg dine 
gode gerninger og forlad håbet om denne verden.” (Zahd wa 

qasrul amal, s. 61, Maktaba-ul-Ghazali Damaskus) 

I DAG ER DER MULIGHED FOR HANDLING 

Sayyiduna Ali ��E�-  ��
  � �i�� holdt en tale i Kufa, hvor Han ��E�-  ��
  � �i�� 
sagde: “Jeg er bange for, at I vil have lange planer og begynde 
at udleve jeres ønsker. Husk lange planer får Jer til at glemme 
det hinsides. Pas på! Tilfredshed ved verdslige ønsker vildleder 
Jer fra den sande vej. Verden vil snart vende ryggen til Jer og I 
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vil stå ansigt til ansigt med det hinsides. I dag er dagen, for 
handling ikke ansvarlighed og i morgen skal du stå til ansvar 
og kan ikke udføre handling. (Zahd wa qasrul amal, s. 58, Maktaba-

ul-Ghazali Damaskus) 

VERDEN ER TIL FOR FORBEREDELSE AF DET HINSIDIGE 

Sayyiduna Usman ��E�-  ��
  � �i�� sagde under sin sidste prædiken: 
“Allah  ��5�/�( ��6�- har givet Jer verden blot for, at I kan udføre 
handlinger for det hinsidige og ikke for at I skal falde i nydelse 
og lystighed. Verden vil ende og det hinsidige vil forblive. Lad 
ikke den dødelige verden gøre Jer uagtsomme om det evige 
Herefter. Foretræk ikke denne forbigående verden over det 
uendelige Herefter, for denne verden vil snart blive henlagt og 
I vil vende tilbage til Allah  ��5�/�( ��6�-. Frygt Allah  �( ��6�- ��5�/  for det vil 
forhindre straf og I vil opnå nærhed til Allah  �5�/�( ��6�-.” 


*�� � �9  �:�� �;� ��
  �#�$      
  ��# �9 ��� ���� �<  �#�$  �7��	�8  

 






