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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! I dag skal vi snakke om profeten Salomo (fvmh) og hærfuglen.
Han dro for å finne hærfuglen som kunne spore vann under bakken. Han signaliserte etter
hærfuglen, men fant den ikke. Han erklærte sint at hvis den ikke hadde en god grunn for å være
fraværende så ville han straffe den. Hærfuglen kom til slutt til Salomo og forklarte hvorfor den
hadde vært forsinket: «Jeg har fått rede på noe, som du ikke kjenner til, og kommer til deg fra
Saba med sikker informasjon. Jeg fant at en kvinne som heter Bilqis hersket over dem, hun er
blitt gitt av alle ting, og har en stor trone. Jeg fant at hun og hennes folk tilber solen, istedenfor
Allah. Satan har latt deres gjerninger fortone seg prydelige for dem, og han stenger dem ute fra
veien, og de finner ikke rett vei, så de bøyer seg ikke for Allah, som bringer frem det skjulte i
himlene og på jord, som vet hva dere skjuler og hva dere bringer åpent frem. Allah! Det er ingen
gud unntatt Ham, den herlige trones Herre.» Da sa Salomo: «Vi skal se om du taler sant eller
farer med løgn. Dra avgårde med dette brev fra meg, og lever det til dem! Trekk deg så bort, og se
hva de svarer!» Dronningen sa: «Mitt råd, jeg har fått et aktverdig brev. Det er fra Salomo, og
lyder: ’I Allahs navn, Den barmhjertige, Den nåderike. Vis ikke overmot mot meg, men kom til
meg, som undergivne (muslimer).’» (27:22-31)
Dronningen ble svært forvirret og samlet rådgiverne sine, som følte at noen hadde utfordret dem;
hintet om krig og nederlag, og bedt dem om å underkaste seg vilkårene hans. De kunne bare råde
henne, men sa at det var hennes rett å handle. Hun merket at de ønsket å møte Salomos
invasjonstrussel med kamp. Hun sa: «Fred og vennskap er bedre og klokere; krig bringer bare
ydmykelse, gjør folk til slaver og ødelegger det som er bra. Jeg vil sende gaver til Salomo av våre
mest verdifulle skatter. Budet som leverer gavene vil også få sjansen til å finne ut av Salomo og
militærmakten hans.»
Salomo avviser dronningens gaver
Salomo fikk høre at Bilqis sine budbringere hadde kommet med en gave. Han skjønte fort at
dronningen hadde sendt mennene på en undersøkelsesrunde, så han ga ordre om å samle hæren.
Bilqis sine budbringere kom inn midt i den velutrustede hæren og innså at deres velstand ikke var
noe sammenlignet med gulvene i Salomos kongeriket, som var laget av sandeltre, med gullinnlegg.
De la merke til at Salomo inspiserte hæren og ble overrasket over det store antallet og de
forskjellige soldatene, som inkluderte løver, tigre og fugler. Budbringerne forstod at de stod foran
en uslåelig hær. Utsendingene undret seg over prakten rundt dem. De ga ivrige dronningens
verdifulle gaver til Salomo og sa at hun håpet han ville ta i mot dem som et tegn på vennskap. De
ble sjokkerte over reaksjonen hans; han ba ikke engang om å få åpnet kassen. Han sa: «Allah har
gitt meg nok velstand, et stort kongerike og profetvirke. Jeg er derfor hevet over bestikkelse. Mitt
eneste formål er å spre troen på tawhid, Allahs enhet.» Han ba dem ta gavene tilbake til dronningen
og si at hvis hun ikke stanset tilbedelsesmåten, ville han utrydde kongeriket hennes og drive folket
ut av landet.

Dronningen besøker Salomo
Dronningens budbringere drar tilbake med gavene og leverer budskapet. De fortalte henne om det
fantastiske de hadde sett. I stedet for å bli fornærmet, bestemte hun seg for å besøke Salomo. Hun
sendte en budbringer i forveien for å informere Salomo om at hun kom for å møte ham, og dro fra
Saba med sine kongelige funksjonærer og sine tjenere.
Salomo spurte jinn-ene som arbeidet for ham, om noen av dem kunne bringe tronen hennes til
palasset før hun kom. En av dem sa: «Jeg skal bringe den hit før dette møtet er over.» Salomo
reagerte ikke på tilbudet hans; det virket som han ventet på en raskere måte. Jinn-ene konkurrerte
med hverandre for å behage ham. En ifrit som hadde kunnskap fra Skriften sa: «Jeg skal hente den
til deg på et øyeblikk.» Ikke før hadde denne fullført setningen, så var tronen foran Salomo. Han
hadde sannelig utført det på et øyeblikk.
Salomo var i Palestina og tronen til Bilqis var 2000 mil unna i Jemen. Dette var et stort mirakel som
ble utført av en av de som satt med Salomo. Da Bilqis ankom palasset til Salomo, ble hun ønsket
velkommen med pump og prakt. Salomo pekte på tronen og spurte henne om tronen hennes lignet
den. Hun kikket igjen og igjen på den. Hun var overbevist om at det ikke kunne være hennes trone
for den var i palasset hennes, men hun så en slående likhet og svarte: «Det ser ut til å være den og
ligner min på alle måter.» Salomo regnet henne for å være både intelligent og diplomatisk.
Han inviterte henne inn i den store hallen. Gulvene var av glass med vann under. Hun trodde det var
vann og løftet skjørtet litt opp slik at hun ikke skulle bli våt da hun gikk på det. Salomo sa at det var
laget av solid glass. Hun ble forbauset. Noe slikt hadde hun aldri før sett og hun innså at hun var i
selskap med en svært kunnskapsrik person, som ikke bare styrte et kongerike, men som også var
Allahs sendebud. Hun angret seg og ga opp tilbedelse av solen. Hun aksepterte troen på Allah og ba
folket sitt gjøre det samme. Hun så folkets tro falle sammen foran Salomo og innså at solen som
folket hennes hadde tilbedt, bare var en av Allahs skapninger. Solen sluknet for første gang inni
henne og hjertet hennes ble opplyst av ett lys som aldri slukkes; islams lys.
Salomo informeres om dronningen av Saba
Allah, Den allmektige sier i Koranen: Og han inspiserte fuglene, og sa: «Hvordan har det seg at
jeg ikke ser hærfuglen? Er den fraværende? Jeg vil gi ham en streng refselse, eller drepe ham,
eller han må komme til meg med en klar grunn.» Han lot ikke lenge vente på seg, og sa: «Jeg
har fått rede på noe, som du ikke kjenner til, og kommer til deg fra Saba med sikker informasjon.
Jeg fant at en kvinne hersket over dem, hun er blitt gitt av alle ting, og har en stor trone. Jeg fant
at hun og hennes folk tilber solen, istedenfor Allah. Satan har latt deres gjerninger fortone seg
prydelige for dem, og han stenger dem ute fra veien, og de finner ikke rett vei, så de bøyer seg
ikke for Allah, som bringer frem det skjulte i himlene og på jord, som vet hva dere skjuler og hva
dere bringer åpent frem. Allah! Det er ingen gud unntatt Ham, den herlige trones Herre.» Da sa
Salomo: «Vi skal se om du taler sant eller farer med løgn. Dra avgårde med dette brev fra meg,
og lever det til dem! Trekk deg så bort, og se hva de svarer!» Dronningen sa: «Mitt råd, jeg har
fått et aktverdig brev. Det er fra Salomo, og lyder: ’I Allahs navn, Den barmhjertige, Den
nåderike. Vis ikke overmot mot meg, men kom til meg, som undergivne (muslimer).’» Hun
fortsatte: «Mitt råd, gi meg en uttalelse i denne saken. Jeg pleier ikke avgjøre saker før dere
avgir uttalelse til meg.» De svarte: «Vi har makt og stor kampkraft, avgjørelsen ligger hos deg.
Så overvei hva du vil befale.» Da sa hun: «Når konger trenger inn i en by, anstiller de
ødeleggelser, og hensetter dens mektigste innbyggere i fornedrelse. Slik farer de frem. Jeg vil
sende dem en gave, og se hva utsendingen bringer tilbake.» Da han kom tilbake til Salomo, sa
denne: «Vil dere overdynge meg med rikdom, når det som Allah har gitt meg er bedre enn det
Han har gitt dere? Men dere føler glede ved deres gave. Vend tilbake til dem, og si at vi vil
komme til dem med en hær som de ikke rår med, og drive dem ut derfra, ydmyket og fornedret.»

Han fortsatte: «Hør, rådsmenn, hvem av dere kan bringe meg hennes trone før de kommer til
meg som undergivne?» En av jinn-ene, en ifrit (sterk) sa: «Jeg vil bringe den til deg før du reiser
deg fra din plass, for jeg har styrke til det og kan stoles på.» En som hadde kunnskap fra
skriften, sa: «Jeg vil bringe den til deg før du kan lukke øyet.» Og så, da han så den stå foran
ham, sa han: «Dette er en Herrens gunstbevisning for å sette meg på prøve, om jeg er takknemlig
eller utakknemlig. Den som er takknemlig, takker til sitt eget beste, og den som er utakknemlig,
Herren er selvtilstrekkelig, verdig!» Og han fortsatte: «Gjør hennes trone ugjenkjennelig for
henne, så vi kan se om hun er under ledelse, eller av dem som ikke er det.» Så da hun kom, sa
man: «Er din trone slik som dette?» Hun svarte: «Det ser ut som var det den. Vi ble gitt
kunnskap før dette, og gav oss inn under Allah.» Men det hun tjente, istedenfor Allah, holdt
henne borte, og hun var av de vantro folk. Så sa man til henne: «Kom inn i As-Sarh (en
glassoverflate med vann under den) eller et palass!» Da hun fikk se det, trodde hun det var en
vannflate og trakk kjolen oppover bena, men Salomo sa: «Det er et palass som er belagt med
glassfliser.» Da sa hun: «Herre, jeg har gjort urett mot meg selv! Jeg overgir meg sammen med
Salomo til Allah, all verdens Herre.» (27:20-44)

