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Norsk
Sorg i livet etter dette
All takk til Allah, Den mest gavmilde. Jeg bevitner at ingenting er verdt tilbedelse unntatt Ham,
uten partnere. Måtte Allah sende fred og velsignelser over Hans siste sendebud.
Allahs tjenere! Den som tenker over situasjonen til muslimer i dag, og det som har oppstått i livene
våre; sykdommer, prøvelser, verdslig pryd, er den som har ærefrykt og medlidenhet, og som frykter
de alvorlige utslagene og konsekvensene av dette. Den beste løsningen for vårt problem er å komme
i hu livet etter dette. Allahs tjenere! La meg nevne noen sorger på denne dagen og måtte det lege
hjertene og føre det til Den som kjenner det usette.
Sorg over å miste det gode arbeidet og det som tar oss vekk fra lydighet mot Allah
Allah sier: Følg det beste, som er åpenbart for dere fra Herren, før straffen kommer over dere
plutselig, uten at dere aner noe. For at ingen må si: ’Trøste meg for det jeg forsømte overfor
Allah! Jeg var visselig av dem som spottet,’ – eller si: ’Hvis bare Allah hadde ledet meg, ville jeg
vært av de gudfryktige,’ – eller si når han ser straffen: ’Å, kunne jeg bare vende tilbake, så jeg
kunne bli av dem som handler vel!’» «Å nei, Mitt ord kom til deg, og så kalte du det løgn, og viste
hovmod og var vantro.» (39:55-59)
Si (Mohammed): «Skal vi (troende) fortelle dere om dem som kommer mest til kort med (sin)
innsats? Hvis møye er feilrettet i jordelivet, mens de mener at de handler rett vel?» (18:103-104)
Sørgmodigheten til det som tar oss vekk fra en selv og sin familie
Allah sier: Så dyrk dere hva dere vil utenom Ham! Si: «De virkelige taperne er de som taper seg
selv og sin familie på oppstandelsens dag!» Er ikke dette det åpenbare tap? (39:15)
Sorgen til folk med dårlige venner
Allah sier: Venner blir på denne dag fiender, unntatt de gudfryktige. (43:67) Allikevel er det
mennesker som setter likestilte ved Allahs side, og som elsker dem slik man elsker Allah. Men de
som tror, elsker Allah enda mer. Måtte illgjerningsmennene innse, når de står overfor straffen, at
all makt tilhører Allah og at Allah er streng med straffen. Når lederne sier seg løst fra sitt følge,
og de får se straffen, og alle deres bånd brytes og følget sier: «Kunne vi bare vende tilbake og si
oss løst fra dem slik de sier seg løst fra oss!» Så vil Allah vise dem deres gjerninger. Triste saker
for dem. Og aldri kommer de ut fra Ilden. (2:165-167)
Sorgen til de som ødelegger og undertrykker, og sorgen til folk i Helvete
Allah sier: Han vil si: «Gå inn i Ilden til de samfunn av dsjinner og mennesker som er gått bort
før dere!» Hver gang et samfunn kommer inn, forbanner det det foregående, inntil de alle i tur
og orden er kommet inn, da vil det siste si om det første: «Herre, det var disse som førte oss vill,
så gi dem dobbelt straff i Ilden!» Og han vil svare: «Dobbelt for alle,» – men dette vet dere ikke.
De første vil si til de siste: «Dere er ikke noe bedre enn oss, så smak straffen for det dere har
fortjent!» De som forkaster Vårt ord og avviser det i hovmod, for dem vil ikke himmelens porter
åpnes, og de vil ikke komme inn i paradiset før en kamel kommer gjennom et nåløye. Slik
belønner Vi synderne. I helvete skal deres hvileleie være, med ild til overbredsel. Slik belønner Vi
illgjerningsmenn. Men de som tror og lever rettskaffent, og Vi krever ikke av noen mer enn han
evner, de er paradisets folk, og der skal de være og bli. Vi vil fjerne nag og bitterhet fra deres
hjerter, foran dem vil bekker strømme, og de vil si: «Lovet være Allah som ledet oss til dette! Vi

ville ikke funnet veien om ikke Allah hadde ledet oss! Herrens sendebud brakte visselig
sannheten!» Og det lyder: «Dette er paradiset, som dere har arvet for det dere har gjort!» Og
paradisets folk roper til Ildens folk: «Vi har funnet Herrens løfter sanne! Har dere funnet
Herrens løfter sanne?» Og de svarer: «Ja.» Og en herold mellom dem vil utrope: «Allahs
forbannelse hviler over dem som gjør ondt, som stenger Allahs vei og prøver å vri den krokete, og
som fornekter det hinsidige liv!» Mellom dem er et skille. På skillemuren er menn som kjenner
alle på deres kjennetegn. De roper til paradisets folk: «Fred være med dere!» De har ikke
kommet inn i paradiset, men de ønsker det inderlig. Og de vender blikket mot Ildens folk, og sier:
«Herre, plasser oss ikke sammen med de urettferdige!» Folkene på skillemuren roper til menn de
kjenner på deres kjennetegn: «Det dere har samlet sammen og deres hovmod, har ikke hjulpet
dere!» Er det disse dere svor på at Allah aldri ville nå med Sin nåde? «Gå inn i paradiset! Ingen
frykt skal hvile over dere, ei heller sorg!» Ildens folk roper til paradisets folk: «Tøm over oss litt
vann, eller annet av Allahs gaver til dere!» Men de vil svare: «Allah har forholdt vantro dette,
slike som tok sin religion som tidsfordriv og lek, som jordelivet har forført.» Denne dag glemmer
Vi dem, som de glemte denne deres dags møte, og fordi de forkastet Vårt ord. Vi har gitt dem en
skriftens bok, og Vi har utlagt den klart med viten, som ledelse og nåde for folk som tror. Er det
så at de venter på det den innebærer? Den dag det den innebærer kommer, vil de som tidligere
glemte den, si: «Herrens sendebud brakte sannheten! Har vi noen som kan legge inn ord for
oss? Eller kan vi bli sendt tilbake til jorden, så vi kan handle annerledes enn vi gjorde?» De har
kastet seg selv bort, og det som de diktet opp, har sveket dem. (7:38-53)
Allahs tjenere! På dommedag vil alle lete etter en vei for å overleve Allahs vrede. Etter disse
versene om sorg i livet etter dette, må vi jobbe hardt for å bli frelst fra egenskapene som folkene i
disse sørgelige situasjonene har. Vi må tilbe Allah alene og følge Allahs sendebud (saws).
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