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Det forlatte palass 

Allah Azza Wajalls elskede, den hellige profeten   (SWA)har sagt, ‘Enhver 

som resiterer durood shareef (bønn hvor en ber Allah om å sende velsignelser til hans elskede profet) 

en tusen ganger daglig vil ikke dø før han har sett sitt hjem i paradiset/himmelen.’ (at’targheeb 

wat’tarheeb, Hadith 2483, V2, P499, Dar-ibn-e-katheer) 

 

Sayyiduna Junaid Baghdadi sier, ‘Engang måtte jeg reise til Kufa. Når jeg kom dit, så jeg 

ett stort og vakkert palass. Dets port  var overfylt/sammentrengt med tjenere. På gårdsplassen sang 

en kvinne følgende:- 

 

Oversettelse: ‘Åh hus! Måtte nød/bedrøvelse aldri komme til dette huset. Måtte folk som bor i dette 

huset aldri se ødeleggelse’. 

En stund senere gikk jeg forbi det samme palasset igjen. Jeg så skitne dører. Det var ingen tjenere der 

og det forlatte palasset viste tegn av forråtnelse og forfall. I stedet for et palass som var fullt med 

glede og lykke, viste det tegn av sorg,lidelse og nød/bedrøvelse og det var forlatt. Jeg spurte vedr. 

palasset, og ble fortalt at eieren hadde omkommet/gått bort og alle tjenere hadde forlatt palasset. 

Det store palasset hadde blitt folketomt, og  folks latter var nå blitt erstattet med en dødelig stillhet. 

Sayyiduna Junaid Baghdadi  sier, ‘Jeg banket på inngangsdøren til palasset og hørte en 

gammel kvinnestemme fra innsiden.  Jeg spurte henne, ’Hvor er storheten og skjønnheten av dette 

palass blitt av? Hvor har all glans og dens prakt blitt av? Hva har skjedd med beboerne? 

Den eldre kvinnen begynte å gråte når hun hørte mine spørsmål og begynte å fortelle meg om 

palassets undergang. Hun sa, ’Beboerne av dette palasset var her bare for en kort stund tilbake. 

Deres skjebne tok dem fra dette palasset til deres mørke grav. Alle eierens artikler og rikdom har 

begynt å forråtne. Det er ikke noe nytt jeg forteller deg, det er en tradisjon av denne verden at 

enhver som kommer hit og møter lykken, vil sikkert møte den smertelige virkeligheten av døden og 

vil bli forlatt i en tom gravplass. Enhver som er lojal mot denne verden vil riktignok se at verden er 

illojal mot ham. Jeg sa at jeg engang hørte en kvinne synge følgende når jeg gikk forbi dette palasset 

tidligere: 
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Oversettelse/mening: ‘Åh hus! Måtte nød/bedrøvelse aldri komme til dette hus. Måtte folk som bor i 

dette huset aldri se ødeleggelse’. 

Den gamle kvinnen begynte å gråte og sa, ’Jeg er den uheldige kvinnen. Jeg er den eneste 

overlevende som har overlevd i dette forlatte palasset’. 

Etter en dyp sukk sa hun, ‘Anger for den personen som ser hva som skjer i denne verden som skal 

opphøre, men er fortsatt ignorant og ignorerer sin egen død’. (rauzur rihaan, P110, Dar-ul-Mutba’tul 

maymanih Egypt) 

Advarsel for oss alle 
Mine kjære islamske brødre og søstere! Denne fortellingen om det forlatte palass og dens beborere 

er en advarsel for oss alle! Disse beboerne var henslukt i sin kjærlighet for denne verden og var ikke 

redd for deres slutt. De var opptatt med å bygge store palass og å dekorere dem. De var opptatt med 

å belyse belysning for deres hjem selv om deres mørke grav ventet på dem. De var henslukt i selskap 

av deres venner og tjenester fra deres tjenere og hadde glemt alt som vedrørte gravens tomhet, 

mørke og ensomhet. Men plutselig, deres tid kom og alle livets håp var slutt. Deres gledelige og 

lykkelige hjem ble stående tomme og forlatt etter deres død. De var tatt bort fra deres vel belyste 

hjem til mørk grav. Inntil i går koste de seg i selskap av deres familie og venner, men i dag er de 

deprimerte og skremte i gravens dødelig stillhet. Dem er idag omringet av gravens mørke, og 

befinner seg i en grav som ikke vil vise dem nåde! 

Verdens knep og lureri 
På slutten av denne fortellingen, var det mange madani blomster som advarte oss, men anger for 

den personen som ser verdens knep, men fortsatt blir lurt og glemmer sin død. Enhver som blir lurt 

av verden og glemmer sin død, sin grav, dømmedagen og som ikke gjør gode handlinger, som gjør 

Allah Azza Wajall glad, fortjener riktignok kritikk. 

For å redde oss fra dette knepet, advarer Allah Azza Wajall oss. I Para’ 22, Sura’ Faatir, Vers 5 

konstateres følgende: 

 

Kanzul Imaans oversettelse: ’Åh menneskehet! Riktignok, Allah Azza Wajalls løfte er sann.  Derfor, 

ikke la livet i denne verden bedra deg og ikke la erkefienden din Shaitan (Satan) bedra deg for Allah 

Azza Wajalls respekt’. 

Riktignok, enhver som vet om døden og det (beginvenheter) som skjer etter den vil ikke bli offer for 

verdens lureri og knep. 

Bambus hytte 

Det er fortalt at Hazrat’e Sayyiduna Nuh begynte å bo i en enkel hytte lagd av bambus. 

Noen sa at det ville vært bedre om du fikk bygde ett stort hus. Sayyiduna Nuh svarte, ’Det 

er nok for den personen som har sin død i bevissthet’.  (al’aqdul fareed, V3, P146, dar ahyatut 

turaathul arabi Beirut) 
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Det er synd at vi ikke tenker vedrørende vår død, men er opptatt med å bygge store hus og 

forettinger. Vi er opptatt med å innrede husene våres med bad med engelsk stil, kjøkken med 

amerikansk stil, gulv av marmor, store garderober og mange andre moderne stiler. 

En arabisk poet har i følgende dikt prøvd å få oss til å forstå,  Han skriver: 

 

Oversettelse:  (1) (Virkeligheten av verden og kunnskapen om livet etter dette). På grunnlag av 

uvitenhet er du opptatt med å dekorere og bebo ditt hjem og  (etter at du dør) kanskje en fremmed 

vil bli eier at dette hus. 

(2) Enhver som blir medtatt av dagene (mot graven), det er som om han allerede har møtt døden, 

dvs. han vil snart dø. 

(3) Folk er fortapt i håp om materielle gevinster selv om disse håpene vil føre deres undergang. 

(4) Det er opp til Allah Azza Wajall å bestemme og gi belønning til den ungdommen som bryr seg (om 

hans grav og livet etter dette) dag og natt og alltid forbereder seg for den. 

Les følgende fortelling fra Abu Da’wood Shareef om hvor uønsket disse store og prektige hjemmene 

var av Profeten . 

Høye hjem revet ned! 

Sayyiduna Anas forteller at vi reiste med Profeten engang. 

Profeten  så en høy bygning og spurte, ’Hva er dette?’ Noen svarte at det er 

huset til den og den. Etter å ha hørt dette, sa profeten  ingenting. Eieren av 

huset returnerte og hilste på profeten . Profeten 

snudde sitt ansikt bort og ga ingen svar. Denne personen gjentok dette 

mange ganger og fant ut av profeten  var opprørt og sint på ham. Denne 

personen sa til Profetens følgesvenner    at jeg sverger ved Allah Azza Wajall, jeg føler at 

Profeten er opprørt . Følgesvennene fortalte at profeten 

gikk tur sammen med dem og at de så din bygning (dvs. vi tror han er 

opprørt  pga din bygning). Etter å ha hørt dette, gikk eieren tilbake til sitt hus og rev det ned til 

ruiner’. (sunan abu dawood, Hadith 5237, V4, P402, Dar-ul-Fikr Beirut) 
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Mine kjære islamske brødre og søstre! Dette er kjærligheten til følgesvennene for Profeten 

. Profeten  ga verken ordre om å rive ned 

bygningen eller satte forbud mot slik luksus, men den følgesvennen følte at profeten 

er oppskaket pga bygningen og at denne bygningen er en barriere mellom 

meg og profeten  så den ble revet ned. Denne nedrivingen var ikke sløsing 

med matriell eller bortkastet penger, men for å blidgjøre deres elskede profet 

. Hvis ved nedrivingen profeten  blir  glad så 

riktignok uten tvil er dette ett godt kjøp. Sayyiduna Khaleel var forberedt på å ofre sin sønn 

for Allah Azzawalls glede. (sharh mishkaat, V7, P21, Naeemi kutub khaana Gujerat)  

Denne fortellingen i koranen om Sayyiduna Khaleel og hans offer er veldig berømt. Denne type 

sitvasjoner var spesifikk for denne type folk. Nå, en person er ikke tillat til å drepe sitt barn pga en 

ordre i drøm etc. Hvis han gjør det, vil han ende opp i helvetet. 

Innskriften fungerte som en advarsel  

Sayyiduna Abu Zakariya Teemi sier, ’Khalifa (Kalif) Sulaiamaan bin Abdul Malik var i 

Masjid-e-Haram når en stein med en innskift ble brakt til ham.  Han tilkalte noen som kunne lese 

innskriften. En stund senere, Hazrat’e Wah bin Munab’bhi kom og leste innskriften. Det 

sto ’Åh sønner av Adam! Hvis du visste hvor nærme døden du var,  ville du stoppe med å  lage lange 

planer og ville ikke drømme om å tjene verdens rikdom.Huske! Hvis dine føtter sklir, vil du føle 

pinlighet på dømmedagen. Dine venner og famile vil være lut lei av deg og vil forlate deg i 

smerte,sorg og nød. Du vil bli separert fra din mor,far og andre du elsker. Dine barn og nære 

slektninger og venner vil ikke hjelpe deg. Du vil ikke kunne returnere til verden og vil heller ikke 

kunne gjøre noen flere gode gjerninger. Forbred noe til  livet etter døden før den tid av pinlighet 

kommer. (dammul hawa, Chapter 50, P498, Dar-ul Kutubul Ilmiya Beirut) 

Mine kjære islamske brødre og søstere! Det kloke individet bør gjøre regnskap for hans tid som 

allerede er tilbrakt i denne verden og bør oppriktig angre for enhver synd den har gjort. Han bør 

glemme at han kommer til å leve i denne verden lenge og  begynne å gjøre gode gjerninger for hans 

grav og livet etter dette. Ikke la vær å gjøre gode gjerninger og unngå å gjøre synd for din familie, 

dine venner eller penger fordi ingenting vil være til hjelp til i  graven, livet etter dette og selv i denne 

verden annet enn gode gjerninger. 

Mine kjære islamske brødre og søstre! Vi kan kun begynne å bekymre oss for livet etter dette når vi 

alltid tenker på døden og  fjerner kjærligheten for alle verdslige materialler fra våre hjerter. Nårhen 

du ser noe verdslig og blir glad, bør du med engang tenke at snart vil dette ta slutt, eller at jeg må 

legge dette bak meg. 

Begynte å  gråte etter å ha sett et glimrendeog storartet hjem  

En dag, Sayyiduna ibn’e Mu’tee så hans glimrende  hus og ble veldig glad, men så 

begynte han å gråte. Han  sa, ’Åh vakre hjem! Hvis det ikke var noe død ville jeg bli glad i 
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deg. Hvis jeg ikke måtte gå til min trange grav ville jeg hengi meg til denne verdens skjønnheter’. 

Etter å ha sagt dette, begynte han å gråte igjen. (it’tahaafus saadaatil  muttaqeen, V14, P32, Dar-ul-

Kutbul Ilmiya) 

Hva dødsengelen sa  

Det sies at dødsengelen Izraeel viste seg for å hente noens sjel. Han spurte, ’Hvem er du?’’ 

Dødsengelen svarte, ’Jeg er den som ikke kan bli stoppet av noen palass, vakter og den som 

ikke tar imot noen form for bestikkelser’. Den personen sa, ’Da må du være Izrael . Jeg har 

ikke engang forberedt meg for døden og livet etter dette’. Han svarte,  ’Åh person! Hvor er 

den gode naboen deg? Hvor er hjelpsomme vennen  deg?’ Han svarte, ’De er død’. Han sa, 

’Lærte du ikke en lekse av deres død og tenkte at du bør begynne å forberede for din egen død?’. 

Hans sjel ble fjernet fra hans kropp. (almustatrif, V2, P474, Dar-ul-Fikr Beirut) 

Mine kjære islamske brødre og søstere! Vellykket og klok er den som ser andre folk dø og tenker på 

sin egen død og begynner å forberede seg for graven og livet etter dette. Våre gudfryktige forfedre 

 sa, ’Heldig er den som lærer fra andre’. (it’tahaafus saadaatil muttaqeen, V14, 

P32, Dar-ul-Kutubul Ilmiya Beirut)  

Tanken om døden 
Tanken på døden mens en er forsømmelig vil ikke hjelpe oss på noen måte, for vi ser begravelser 

hele tiden, og noen ganger er vi til og med å gravelegger de døde. Den beste måten å tenke om 

døden på er å sitte alene og tømme hodet sitt for alle verdslige tanker.  

Prøve å forestille seg ansikter til de av dine venner og beskjente, nære og fjerne som har dødd. Mens 

du forestiller deg deres ansikter, tenk på hvor opptatt de var med sine jobber, hvordan de prøvde å 

forbedre sin status i samfunnet ved å skaffe seg høyere utdanning og hvilke drømmer de haddde for 

deres framtid. De stod  ovenfor mange vanskeligheter og besvær for deres verdslige forretninger. De 

holdte seg opptatt med verdslige oppgaver. De elsket luksus av denne verden og hygget seg i  deres 

ledige stunder. De levde sine liv som om de aldri skulle dø og var fortapt i den verdslige lek. Deres 

kaffan (likskrud) hadde alt kommet til markedet, men de var uvitende om dette og fortapt i verdslige 

undere. I denne uvitenheten ble de plutselig tatt av døden og lagt i graven. Deres foreldre var 

sørgelige, deres enker hadde ingen som kunne supportere dem, deres barn ble forlatt gråtende, 

deres drømmer var knust, deres lange håp ødelagt, og alle deres verdslige oppgaver var forlatt 

uferdige, heller ingen av dems verdnslige matrialler følgte dem med i graven.  Deres verdslige 

bestrebelser var bortkastet. Deres ektefeller har alt glemt dem, bare i ny og ne blir deres øyne 

fuktige, dem setter sin tid til tanke for dem, så er det verdens oppgaver og tilbake til dens rutine 

igjen.  

Etter å ha tenkt om alt dette, forestille deg deres tilstand i graven og hvordan bare deres bein er 

igjen. Hvordan deres ansikter må ha deformert. Når de smilte, så de ut som en blomst i full skudd, 

men nå må deres tann ha forråtnet og falt ut og deres munn må være fullt av puss. Deres store vakre 

øyne må ha brist og syvet  ned over kinnene deres.  Deres silkemyke hår må ha falt av. Insekter  må 

ha krepet på  deres delikate neser. Deres lepper som så ut som roseblader vil være spist opp av 
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insekter og andre småkryp.  De små barna som oppmuntret selv de mest deprimerte menneske rundt 

seg bare ved å snakke til dem, vil ha insekter sittende fast på deres tunger. Den muskulære og kraftig 

bygde kroppen vil reduseres til ingenting. Alle kroppslige ledd vil blir bitt og spist opp av insekter. 

Etter å forestille seg dette, tenk at dette også kommer ti å skje meg om en liten stund. Snarlig, vil jeg 

føle dødens smerte, mine øyne kommer til å se mot taket, og alle mine elskede vil være der. Min mor 

vil skrike gråtende, Min elskede, min elskede barn’. Min far vil skrike og sørge, ’Min sønn, min sønn’. 

Søstrene mine vil bli hørt skrikende, ’Min bor, min bror.’ Venner og  elskede vil  gråte, skrike og sørge 

over meg. I dette bråket vil min sjel bli fjernet. Noen vil  ta ett skritt fram og lukke mine øyne og 

dekke mitt ansikt med tøy.  Ghussaal (den som gir bad) vil bli tilkallt, han vil legge meg på en 

benkplate og gi meg ghussal (bad) og dekke meg med khaffan (likskrud). Med tårer og skrik, vil min 

begravelsesfølge inklusivt meg  forlate huset hvor jeg har bodd og tilbrakt hele livet mitt. De som var 

stolt over meg til i går vil løfte og bære mitt lik og gå mot gravplassen. Jeg vil bli lagt ned i en grav og 

mine elskede vil legge jord på meg med deres hender. De vil forlate meg alene i gravens ensomhet og 

ingen vil holde meg med selskap ved å sitte ved min grav. Min kropp vil da begynne å råtne og bryte 

ned i graven. Insekter  vil begynne å spise den. Vil ormene og markene spise min høyre eller venstre 

øye først? Vil de spise min tunge eller mine lepper først? Insektene som jeg i mitt levende liv pleide å 

vifte vekk med hånden,  vil nå med all frihet klatre over hele kroppen min, og jeg vil ikke være i stand 

til å vifte dem vekk. De vil gå i nesen, øyne og ørene. Tenk på alt dette og om engelenes ankomst, 

deres spørsmål  og om avstraffelsen i graven. 

Ved å tenke om døden på denne måten gjennom Fikr-e-Madina, du vil Inshaa-Allah Azza Wajall (Gud 

villig) begynne å forberede deg for døden. Du vil ønske å gjøre så mange gode gjerninger du bare 

klarer og vil unngå synder .  

For å minne døden, hør på kasetten ’Det forlatte palass’ minimum en gang i måneden når du sitter 

alene eller i mørket. Inshaa-Allah Azza Wajall det vil være veldig effektiviserende. 

Mine kjære islamske brødre og søstere! Våre gudfryktige forfedre  tenkte alltid på 

døden, graven og livet etter dette. Det er av denne grunn de unngikk synder og var alltid travelt 

opptatt med gjøre gode gjerninger og istedet for å bli helt oppslukt av denne verden som skal 

opphøres i gråt, de i frykt for Allah Azzawall.  

”Den første natten i graven” 

Sayyiduna Yazeed Raqaashi sier at vi presenterte oss for Amir bin Abdullah . 

Han holdt på å gråte i overflod og vi spurte ham om årsaken for dette. Han svarte, ’jeg er 

redd for den første natten i dømmedags ’. Det vil si at tanker om den første natten i graven gjør med 

skrekkslagen. (almajaalasa, V1, P199, Dar-ul-Kutubul Ilmiya Beirut) 

Mine kjære islamske brødre og søstere! Våre gudfryktige forfedre som hadde 

dømmedag i sine tanker, forteller oss om å gjøre oss klar før dødens ankomst.   
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Hvorfor det er viktig å tenke om døden? 

Hujja-tul-Islam Sayyiduna Iman Muhammad Ghazali skriver i Ihya-ul-Uloom, ’Personen 

som tror på at døden riktignok vil komme, vet at jorden vil bli hans seng, graven vil bli hans 

destinasjon, insektene vil bli hans følgevenner, dømmedag vil bli hans vitne og paradis 

 eller helvete vil bli hans endelige stoppested. Bør bare bekymre seg for døden og alltid snakke om 

den, forberede seg for den, og telle seg selv som en av de avdøde og tenke at han er død fordi det er 

en utsag  at, ’Alt som skal komme, er nær’. (Ihya-ul-Uloom, V4, P475, Dar-ul-Kutubul Ilmiya Beirut) 

Den hellige profeten har sagt, ’Intelligent er den som gjør rede for sine 

handlinger og forbereder seg for døden’. (Tirmizi, Hadith 2467, V4, P207, Dar-ul-Fikr Beirut) 

Våre gudfryktige forfedre minnes døden i overflod og noen ganger på grunn av uro og 

frykt for døden og dømmedag mistet de bevisstheten.   

Svar på en helseforespørsel: 

Alltid når noen spurte Sayyiduna Yazeed Raqaashi om hvordan hans helse bar seg, pleide 

han å svare, ’Hvordan vil den personen være hvis død vil komme til bestemt tid, hvis 

sluttdestinasjon graven, hvis grav vil bli hans hjem og  insekter vil være hans følgesvenner og som 

fortsatt må vente på dømmens dag? Etter å ha sagt dette, skjelvet og gråt han så mye at han ble 

bevisstløs’. (almustatrif, V2, P477, Dar-ul-Fikr Beirut)  

Morgendagen i hvilken tilstand? 

På liknende måte, noen spurte Sayyiduna Maalik bin Dinar om hvordan han tilbrakte 

hans morgen?. Han svarte, ’Hva vil morgningen for den personen være som skal gå fra 

ett hjem (dvs. denne verden) til et annet (dvs. livet etter dette) og likevel ikke ikke vite om hans 

sluttdestinasjon vil bli paradis/himmel eller helvete’. (tanbiya-tul-ghafileen, P566, Dar ibn-e-Katheer 

Beirut) 

Mine kjære islamske brødre og søstere! Vi bør prøve å følge fotsporene til disse gudfrytkige 

personene  og mentalt forberede oss for døden enn å holde oss opptatt i denne 

verden som er forgjengelig. 

Best proviant 

Under en religiøs tale, sa Sayyiduna Umar bin Abdul Aziz  følgende, ‘Åh folk! Denne 

verden er ikke deres sluttdestinasjon. Allah ta’ala har skrevet at denne verden er forgjengelig og dens 

innbyggere vil måtte forlate den en dag. Snarlig vil disse kraftige og bebodde hjemmene bli 

tilintetgjort og forlatt. Alle vil og skal forlate denne verden før eller seinere, enten du vil det eller ei!. 

Åh folk! Måtte Allah ta’alas barmhjerighet være med dere, måtte han se være deres skjel nådig.! Når 

dere forlater denne verden, forlat den med den beste tingen (som er gode gjerninger) og god 
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proviant for reisen. Den beste provianten er gudfrykighet og  avholdenhet’. (Ihya-ul-Uloom, V4, P484, 

Dar-ul-Kutubul Ilmiya Beirut) 

Verden vil bli tilintentgjort 

Engang under hans tale, sa Sayyiduna Imam Sha’fiee  følgende, ‘Riktignok er denne 

verden en plass for å gjøre feil og ett hjem for vanvære og skam. Dens innbyggere vil bli tilintentgjort 

og dens beboere vil møte graven til slutten. Seperasjonen er dens prestasjon og dens rikdom vil snart 

bli dens fattigdom. Mer er mindre og mindre er letthet. Vær redd i retten til Allah Azza Wajall og 

angre og vær glad for det Allah Azza Wajall har gitt deg. Telle belønningen for livet etter dette istedet 

for rikdommen av denne verden. Ditt liv er som en forsvinnende skygge og en fallende vegg. Øk dine 

gode handlinger og reduser denne verdens materielle håp’. (zahd wa qasrul amal, P61, Maktaba-ul-

Ghazali Damascus) 

I dag er dagen for handling 

Under en tale i Kufa,sa  Sayyiduna Ali  følgende, ‘Jeg er redd for at dere vil begynne å ha 

store håp. Pass opp! Det å følge sine ønsker villeder en fra den sanne veien. Verden kommer snart til 

å snu dens rygg til dere og livet etter dette vil møte ovenfor dere. I dag er dagen for handling, ikke 

ansvarlighet, i morgen vil det være dagen for ansvarlighet ikke handling’. (ibid, P58) 

Verden er for å forberede livet etter døden 

Under en tale, sa Sayyiduna Usman  følgende,  ‘Allah Azza Wajall ga dere denne verden 

for at dere kan forberede dere for livet etter dette og for at dere ikke skal går fortapt i dens luksus, 

for at dere ikke skal la dere bli blendet av dens glans. Riktignok vil verden opphøres, og livet etter 

dette kommer til å vedvare for all evighet. Ikke la denne verden som er forgjengelig forsømme det 

vedvarende livet etter dette. Ikke gi denne verden som er forbigående høyere prioritet enn det alltids 

vedvarende livet etter dette. Fordi denne verden kommer snart til å bli avsluttet og dere vil riktignok 

returnere til Allah Azza Wajall. Frykte Allah Azza Wajall fordi det vil forhindre straff og er en måte å 

bli nærmere Ham på’. (ibid) 

... 


