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Advarsel mot rusmidlers onde

Godtfolk! Vær gudfryktige og bevisst Allah. Gled dere over det Han har tillatt for dere. Vis 
takknemlighet mot Allah ved å utføre de pliktene Han har påbudt dere. Takknemlighet er nødvendig 
for at Allahs goder skal fortsette, og øke.  

Godtfolk! Pass dere for å bruke noe som Allah har forbudt dere. Han har bare forbudt det som er 
skadelig i deres liv og religion. Allah er sannelig Den mest medlidende, Den barmhjertige.

Noe av det skadeligste som Allah har forbudt, og som muslimske rettslærde er enige om, er khamr: 
alkohol og andre rusmidler. Profeten (saws) har beskrevet khamr: «Kilden til alt avskyelig.» Han 
(saws) sa også: «Det er porten til alt ondt.» Den praktfulle Koranen beskriver khamr: … et Satans 
verk. Unngå det, så det må gå dere godt! [5:90]

Anas ibn Malik, må Allah være fornøyd med ham, fortalte at Profeten (saws) forbannet ti grupper 
mennesker i forbindelse med khamr: «Den som produserer det, den det produseres for, den som 
drikker det, den som bærer det, den det bæres til, den som heller det, den som selger det, den 
som tjener ved salg av det, den som kjøper det og den det blir kjøpt til.» Alle disse kategoriene 
har blitt forbannet av profeten Mohammad (saws).

Profeten Mohammad (saws) har også sagt: «En person er ikke en (sann) troende så lenge han 
drikker (alkohol).» Han har også sagt: «En som drikker alkohol vil møte Allah (på Dommedag) 
som om man var en idoltilbeder.» Han sa også: «Allah har sannelig en overenskomst med de 
som drikker khamr, Han vil tvinge dem til å drikke Tenat Al-Khabal.» Noen av ledsagerne 
spurte: «Hva er Tenat Al-Khabal?» Profeten (saws) svarte: «Det er svetten eller væsken (fra 
svulst eller blod) fra beboerne i Helvete. Enhver som drikker khamr vil få ens bønner avvist i 
førti dager.»

Khamr er på arabisk et vagt ord som viser noe, uansett type, som slører sinnet og gjør en beruset. 
Muslimske rettslærde, leger, psykologer, så vel som sosiologer, har nevnt mange skadevirkninger 
som et resultat av alkoholdrikking. 

• Khamr hindrer en person å komme Allah i hu og å utføre de daglige bønnene. En som drikker 
alkohol er avhengig av sin drink, og vil ha store vanskeligheter med å prøve å levne det, og om man 
klarte å levne det så ville man bli veldig nervøs, spent og irritabel.

• Man utsetter seg for alvorlig og smertefull straff i dette livet, og det neste.

• Man får mange fysiske sykdommer og lidelser, som magesmerter, oppblåsthet, utstående øyne, 
skjemmende utseende, sårdanning i tarm, så vel som skrumplever. Det fremskynder også senilitet, 
skader sinnet og svekker bevisstheten når man er beruset. Det kan enda få en til å miste forstanden 
helt. 

• Det nærer hat og nører opp om krenkelser og fiendtlighet mellom de som drikker alkohol, og 
mellom dem og kamerater. De som drikker alkohol føler seg bestandig deprimert og er aldri glad, 
om de ikke er i selskap med andre som drikker. Det minste ord kan gjøre dem rasende og hisse dem 
opp.



• Det fjerner ens dyder og undergraver ens moral og ærbarhet.

• Det egger en til å begå utroskap, utukt, og andre avskyelige forbrytelser. Profeten (saws) sier 
derfor at khamr er: «Kilden til alt avskyelige, og porten til alt ondt.»

• Man får mindre penger og det tømmer ens formue helt til man er fattig. Det kan til og med få en 
person til å ofre alt, selv ens ære, for å få det. 

Da ikke-muslimske land oppdaget alkoholens sosiale, moralske og finansielle skader, så gjorde de 
motstand og gikk kraftig i mot det, og startet bestemte forbund for å advare folk. Islam var derimot 
proaktiv ved å føre kampen mot alkohol; forordnet harde straffer både i denne verden og i den 
neste, for å advare folk mot konsum.

Da khamr ble forbudt så beordret Profeten (saws) at folk skulle helle det ut på markedsplassen, og å 
knuse flaskene som det ble lagret i. Kalif Umar Al-Khattab, må Allah være fornøyd med ham, som 
var de troendes leder, brente ned huset til en mann som het Ruwayshid (veiledet), han brukte å 
handle med alkohol, og han sa til ham: «Du er ikke veiledet, men en vill-ledet synder.»

Hasj kommer under kategorien khamr, men angående rus, så er det er mer skadelig enn alkohol. Det 
ødelegger en persons karakter, undergraver ens anstendige manerer, fjerner ens anstendighetssans, 
og til slutt fører det til at ens seksuelle begjær kommer ut av kontroll. 

Disse farene, om de er åpenbare eller ikke, og likegyldig til om de oppstår fort eller ikke så er det de 
alvorlige konsekvensene ved alkohol og rusmidler i denne verden. Men straffen i livet etter dette er 
strengere og hardere, siden ingen kan unnslippe hvis man ikke angrer og snur seg angrende mot 
Allah. Måtte Allah beskytte oss fra en slik lidelse.

Allah sier: Dere som tror, alkohol, hasard, offersteiner og spådomspiler er en gru og et Satans 
verk. Unngå det, så det må gå dere godt! Ved alkohol og hasard ønsker Satan bare å sette  
fiendskap og hat mellom dere, og holde dere borte fra tanken på Gud, og fra bønnen. Skulle dere 
ikke da la det være? Adlyd Gud, og adlyd Sendebudet, og vær på vakt! Men om dere snur dere 
vekk, så vit at det kun påligger vårt sendebud å gi en klar forkynnelse. [5:90-92]

  
 


