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ِ
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اﻟـﺴـ
ـﻪ ر ِب اﻟـﻌـﻠ ِـﻤ و اﻟـﺼـﻠـﻮة و
ِ اﻟـﺤـﻤـﺪ ﻟـِﻠ
ٰ
ّ
ٰ ۡ َّ َ
ُ ُ َ َ ُ ۡ ََ
ۡ َّ
ِ ا ّﻣـﺎﺑَــﻌـﺪ ﻓـﺎﻋ ۡـﻮذ ِﺑـﺎﻟـﻠ
ِ ـﻪ ِﻣـﻦ اﻟـﺸـﻴـﻄ ِﻦ اﻟـﺮ ِﺟ

Intentioner (Niyyah) I Forbindelse Med
Læsning Af Bogen
Vores Elskede og Ærede Profet َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

َﺻ
ﺎﱃ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ

har udtalt:

ْ ٌ ْ ﻧﻴﺔ اﻟْﻤ ٔ ْﻮﻣﻦ ﺧ
ٖ ِ ﲑ ِّﻣﻦ َﻋ َﻤ
َ ِ ِ ُ ُ َّ ِ
Betydning:
‘En muslims intention (Niyyah) er bedre end hans handling.’
(Al-m’ojam-ul-kabir lit-Tabarani s. 185, bind. 6, Hadith 5.942)

To Madani Blomster


Uden en god intention (Niyyah) opnår man ingen belønning.



Jo flere gode intentioner jo flere belønninger.

Gør Følgende Niyyah og Handl Efter Dem
1.

Lovpris Allah َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

2.

Send velsignelse over Profeten َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

3.

Sig T’auz (søg tilflugt hos Allah )ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
V

َﺻ
ﺎﱃ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ ّ َ
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4.

Læs bogen fra ende til anden

5.

Start med Allahs  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnavn. (Hvis du læser de 2 første linjer
på denne side, har du opfyldt de ovenstående 4 niyyah).

6.

Oprethold tilstand af rituel renhed (Wudu) og vend
ansigtet mod Qiblah mens du læser.

7.

Læs og forstå vers (Ayah) fra Quran

8.

Læs og forstå Hadith

9.

Alle de steder Allahs  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞnavn er nævnt  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ.

10. Alle de steder Profetens navn er nævnt læs َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ

َﺻ
ﺎﱃ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ ّ َ .

ﺗﻬﺎد ۡوا ﺗ
11. Praktiser følgende Hadith (Giv bogen i gave): ﺎﺑ ُ ۡﻮا
ّ ﺤ
َ َ َ ََ
Betydning: Giv gaver til hinanden, det forøger kærlighed.

(Mo’ta Imam Malik s. 407, bind 3, Hadith 1.731)

12. Kæmp mod lyst, der er fra satan.
13. Hvis du finder fejl, underret da skriftligt (mundtlig
meddelelse er ikke altid godt).
ٰ
ـﻪ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋ ٰ ﻣﺤ َّﻤﺪ
ﺻ َّ اﻟـ ّﻠ
ُ
َ
َ ُ َ
َ
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ِ ـﻪ ِﻣـﻦ اﻟـﺸـﻴـﻄ ِﻦ اﻟـﺮ ِﺟ

Fortrinlighed af Durood
ِ ﲪ ُﺔ ا
En Sufi ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرfortæller, at han i sin drøm så en mand ved
navn Mishtaah efter hans død. Og han spurgte manden, hvad
der var sket med ham efter hans død. Manden fortalte, at han
var blevet tilgivet. Ved forespørgsel om grunden hertil, fortalte
manden, at han en gang havde bedt en ‘aalim (lærd) om at
hjælpe ham med at få nedskrevet en Hadith. Da denne ’aalim
َﺻ
dikterede og Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ navn blev nævnt, læste
han Durood (fred og velsignelser) højt. Manden læste også selv
Durood højt og resten af forsamlingen gjorde det samme. Og

*

En bog om Hukm (befalinger) og ulemper vedrørende alkohol Syndernes
Moder Præsenteret af Markazi Majlis-e-Shura D’awat-e-Islami Udgivet af
Maktaba-tul-Madina Baab-ul-Madina Karachi. Denne bogs indhold er en
tale holdt af lederen af Majlis-e-shura, Mubaligh (Prædikant) af Dawat-eislami Moulana Muhammad Imran Attari Sallama-hul-bari lørdag den 22.
januar 2009 i en Sunnah inspirerende forsamling i Faizan-e-Madina i Karachi.
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de blev alle tilgivet pga. denne handling. (Al-qurba la bin bish-shakwal,
s. 66, Hadith 63)

ْ
ﺻ ّ ُﻠ ۡﻮا ﻋ َ اﻟﺤ ِﺒ ۡﻴﺐ
َ
َ
َ

ٰ
ـﻪ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋ ٰ ﻣﺤ َّﻤﺪ
ﺻ َّ اﻟـﻠ
َ ُ َ
َ ُ ّ
َ

Kære Islamiske brødre, I kan høre at alle de tilstedeværende i
forsamlingen blev tilgivet pga. at de reciterede Durood højt. I
bør alle gøre intention om at recitere Durood højt i Jeres
ِ
ugentlige forsamlinger ﺂءاﻟـﻠـﻪ ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
َ ا ْن َﺷ.

Roden Til Alle Synder
ِ
Ameer-ul-M’omineen Sayyiduna ‘Uthman اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرfortalte
en gang under en Khutba (tale), at han havde hørt vores Elskede
َﺻ
og Ærede Profet اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ fortælle: ‘Afhold jer fra roden
til alle synder (alkohol). Der var en gang en mand, der holdt sig
væk fra verden og tilbragte tiden med at ihukomme Allah
 َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ.

En kvinde blev forelsket i ham og sendte bud efter ham via sin
tjener og sagde, at hun havde brug for et vidne. Manden tog
der hen, han gik længere og længere ind, hver gang han trådte
ind af en dør blev den lukket bag ham. Han nåede til sidst frem
til en smuk kvinde, der stod en dreng ved hendes side og der
var en glasskål med alkohol i. Kvinden fordrede manden til
enten at dræbe drengen, drikke et glas vin eller at opfylde
hendes lyst ellers ville hun råbe om hjælp og beskylde manden.
2
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Da han så, at der ikke var nogen udvej andet end, at han valgte
en af mulighederne, valgte han at drikke et glas vin frem for at
begå drab eller hor. Han fik vin og tog det ene glas efter det
andet, da det var berusende. Pga. alkohol indtaget endte han
med både at begå hor og drab.’
َﺻ
Vores Elskede og Ærede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ sagde endvidere:
َ
‘Beskyt Jer fra alkohol, ved Allah  !ﻋَ َّﺰ َو َﺟ ّﻞI sandhed, Imaan (Tro)
og alkohol (Begge) kan ikke samles i en mands bryst, den ene
(Troen eller alkoholen) vil fjerne den anden.’ (Al-Iḥsān bittartīb

Ṣaḥīḥ Ibn Ḥibbān, pp. 367, bind 7, Hadith 5324)

Kære islamiske brødre, denne fromme mand nægtede at begå
mord og hor og valgte vinen, idet han troede, at han så slap for
at begå de to andre synder. Han drak vinen og endte med at
begå alle tre synder, da han i virkeligheden havde valgt nøglen
til synderne, drikkelsen gjorde at døren til flere synder blev
åbnet. Alkohol er i Islam forbudt netop fordi, at det er roden til
flere synder, men vi må desværre konstatere, at det en af de
synder, der breder sig i vores samfund.

Alkohol eller eddike
ِ
Det er fortalt at Sayyiduna ‘Umar اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرen dag så en ung
mand, mens han gik på en vej i Madina-tul-munawarra, denne
ِ
mand skjulte en flaske under sit tøj. Sayyiduna ‘Umar اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ َر
spurgte: ‘Oh unge mand! Hvad har du under dit tøj?’ Manden
blev flov, for han gemte på en flaske med alkohol, hvordan

3
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skulle han fortælle, hvad han gemte. Han bad inde i sig selv:
‘Ya Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, lad mig ikke tabe ansigt overfor Sayyidi ‘Umar
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ َ  َر, skjul min synd og jeg vil aldrig nogen sinde røre
alkohol igen.’ Derefter sagde den unge mand til Sayyiduna
ِ
‘Umar اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َر, at han havde eddike (i flasken). Sayyiduna
ِ
‘Umar اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرbad ham om at vise ham flasken, og da han
tog den frem, var der virkelig eddike den. (Mukashafa-tul-quloob,
al-baab-ath-thamin at-tauba, s. 27-28)

Frygt For Menneskene
Kære Islamiske brødre! Før frygtede folk, at andre mennesker
skulle opdage deres synder, og at de dermed skulle udstå skam.
Hvis de nogensinde endte i en sådan situation, angrede de, og
bad helhjertet Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞom tilgivelse, ligesom den unge
mand i beretningen oven for. Allah  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞimødekom hans anger
og tilgav ham og ændrede alkoholen til eddike. De opnåede
tilgivelse netop fordi, at de angrede ærligt, når man angrer
ærligt, tilgiver Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ.
Der var den tid, hvor folk frygtede, at en anden person skulle
se dem, men nu er man blevet så skamløs, at der åbenlyst
afholdes fester med alkohol tilstede. Nogle føler endda at deres
status ophøjes, hvis de sørger for alkohol til deres fest, derfor er
mange unge i dag blevet afhængige af alkohol. Ikke kun mænd
men kvinder er også begyndt at falde i. Det er Haram for en
muslim at sørge for at en anden muslim drikker, selvom han
måske ikke selv drikker. Den, der er klar over, at der er alkohol
4
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َﺻ
til en fest, bør huske Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ ord, Han har
forbydet at sidde ved det bord (spiseplads), hvor der drikkes
alkohol. (Sunan Abī Dāwūd, pp. 489, bind 3, Hadith 3.774) Og Sayyiduna
ِ
َﺻ
ِٖ ِ
َ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
Jabir اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرberetter at Profeten ﺎﱃ َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳ ﻠ ّﻢ
ُ ّ َ har udtalt:
‘Den, der tro på Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog Dommedagen (Qiyyama), skal
ikke sidde ved det bord, hvor der drikkes alkohol.’ (Sunan-ut-

Tirmiżī, pp. 366, bind 4, Hadith 2810)

Man bør ikke deltage i selskaber, hvor alkohol serveres, ellers
kan man ende med at blive straffet med Ilden. Som vores
َﺻ
Elskede og Ærede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ siger: ‘Dem, der på
jorden samles hos en, der gør brug af stoffer, man kan blive
afhængig af, de vil af Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞblive samlet i Ilden. Og de vil
komme i en sådan tilstand, at de bebrejder hinanden, ved at
den ene siger, må Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞstraffe dig for, at du bragte mig
sådan et sted hen, og som svar vil den anden sige det samme
om den første.’ (Kitāb-ul-Kabāir, p. 95)
De der servere alkohol til deres fest og som undskyldning siger,
at det er til deres ikke-muslimske venner, siger Mufti Muhammad
ِ ﲪ ُﺔ ا
Amjad ‘Ali ‘Azmi ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرat: ‘Det er Haram (forbudt) at
servere/tilbyde en ikke-muslim og et barn alkohol, selv hvis det
bruges som medicin, man vil står til ansvar for det.’ (Al-hidaya,
Kitaab-ul-ashraba, s. 398, bind 2)

De muslimer, der invitere ikke-muslimer og servere alkohol
for dem, er syndere, og de vil blive straffet herefter. (Baĥār-eSharī’at, pp. 672, bind 3)
5
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Forsamlinger Med Alkohol
Nedenstående nyhed tegner et godt billede af, hvordan der
nogle steder i vort land fejres nytår; I går fejredes til trods for
kulden nytår med mange fester med sang og dans og alkohol. I
foztress stadium, Maal Road, Lahore kunne man se mange unge
råbe og skrige. Man kunne ikke finde ledige hotel værelser, da
alt var booket af forskellige organisationers ledere til fester,
politiet fandt ved razzia alkohol flasker.

Imod Allahs  Befaling (Hukm)
7 Ramadan 1428 Hijri svarende til 21. September 2007 afholdtes
der i Railway colony, Karachi en fest af ca. 40 unge. Folk gik
mod Masjid (Moskeen) fo’r at bede, men disse unge dansede,
Festede og drak. Nogle blev fulde og faldt andre grinte af dem
og forsatte med at drikke, flere og flere faldt om, pludselig
sagde en af dem: ‘Hvad sker der? Hvorfor falder de i søvn?’
Den anden ven kiggede overrasket på alle, dem der lå. De blev
bekymret og ringede efter politiet, da politiet nåede frem, var
27 unge mænd allerede døde. Og resten lå og spjættede. Politiet
bragte dem til hospitalet, men 36 af de 40 unge døde den nat.
Hvis vi ser os omkring kan vi se at alkohol, skamløshed og hor
er en del af dette samfund. Hvilken by er der i dag i vort land,
hvor folk ikke kan skaffe alkohol, hvor de ikke åbenlyst fortæller
om deres synder, hvor man på veje, i byen og i butikkerne ikke
kan se skamløshed og nøgenhed. Det vil måske overraske jer,
6
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at der er 27 firmaer i landet, der importere alkohol fra udlandet
og åbenlyst sælger det i forskellige byer. Alkoholen er blevet en
så stor del af samfundet at det serveres til bryllupper og studenter
fester. Sang, musik og dans er nærmest en nødvendighed, selv
de mest fromme familier tillader deres piger at danse til bryllupper.
På grund af dette er der overflod af skamløshed i vores land.
Folk er så frygtløse, at de drikker og fester selv i Ramadan
måned. Er dette ikke at være åbenlyst imod Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbafaling
(Hukm)? I sandhed er det en benægtelse af Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbefaling
og en modkamp mod Profeten َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ

ٰ

ۡ

ۡ
َﺻ
ﺎﱃ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ . [ ]اَﺳ َﺘﻐ ِﻔﺮ اﻟـ ّﻠـﻪ
ُ

En Synd 10 Fejl
Kære Islamiske brødre, mennesket udfører en synd men staklet
er ikke klar over at der er 10 fejl i det, det er fortalt at der i en
synd er 10 fejl:
َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

1.

Når man begår en synd, gør man fortjent til Allah
vrede, Han  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞhar altid magten over en.

2.

Man glæder en der hos Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞer den værste, dvs.
satan som er ens egen og Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞfjende.

3.

Man forøger afstanden mellem en selv og Jannah (Paradiset).

4.

Man kommer nærmere Jahannum (Helvedet).

5.

Man skader den, som man har mest kær, dvs. ens eget Jeg.

6.

Man gør sig selv uren, Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞskabte os rene.
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7.

Man er til skade for sine venner, de der aldrig skader en,
dvs. de engle der beskytter en.

8.

Man er en skade for jorden & himlen, dag & nat og ens
muslimske bror som, man har gjort til vidne for sin synd.

9.

Man gør sin Elskede og Ærede Profet
fortræd med sin synd.

َّ َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ

10. Man begår forræderi overfor alle, om det er mennesker
eller andre skabninger. Man er forræder i den forstand, at
man ikke må vidne for andre, der kan have brug for en og
idet at regnen tilbageholdes pga. menneskers synder.
Man bør afholde sig fra synder, da man skader sig selv ved det.
(Tażkirat-ul-Wāiẓeen, pp. 697-699)

Definition Af ‘Sharaab’
Hvad er sharaab og hvad siger islam om det? I Bahar-e-Shari’a
(udgivet af D’awat-e-Islami) er en udtalelse af ‘Allama Amjad
ِ ﲪ ُﺔ ا
‘Ali ‘Azmi ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرhvori han siger, at i en ordbog defineres
‘sharaab’ som væske (noget der kan drikkes), og lærde indenfor
retslære (fuqaha) definere det som, noget der beruser. Det findes
i forskellige former, f.eks. ‘Khamr’ en drikkelse udvundet af
vindruer, altså saften af vindruer bragt i kog og forstærket.
Imam-e-A’azam siger, at for at det kan kaldes Khamr, Skal det
også have været skummet; andre steder kaldes al slags drikkelse
(der beruser) for Khamr. (Al-Fatawa al-Hindiyya, Kitaab-ush-Shari’a,
s. 409, bind 5, Durr-e-Mukhtar Kitaab-ush-Shari’a, s. 32, bind 10)
8
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Imam hafiz Muhammad bin Ahmed Zahbi ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ ( َرafdød
748 Hijri) skriver i Kitaab-ul-kabaair, at alt hvad der beslører
forstanden (dvs. Man tænker ikke klart efter indtag heraf) kaldes
Khamr, om det er tørt eller vådt, spiseligt eller drikkeligt. (Kitāb-

ul-Kabāir, p. 92)

Khamr (Vin)
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Imam Abu Al ‘Abbas Ahmed ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ ( َرafdød 974
Hijri) skriver i sin bog Az-Zawajir ‘an Iqtiraafi al Kabaair
ْ
ْ ْ
ﻜﺒﺎ ِ ﺮ
اﺟﺮ ﻋﻦ اِﻗ
اﻟﺰو
ِ ﱰ
َ اف اﻟ
َ ِ َ َّ َ
َِ
َ

at Khamr (Vin) kaldes for Khamr fordi, at
det beslører forstanden. En kvindes slør kaldes Khimaar, da det
dækker(tilsløre) hendes ansigt.
En person, der skjuler sin viden, kaldes for en Khaamir. I en
beretning er det, at vin kaldes for Khamr fordi, at det dækkes
til, indtil det er intensiveret/ forstærket. Der er også en Hadith

ۡ
ُ ﺧ ِّﻤﺮوا ٰا ِﻧﻴ َﺘ
hvor vi kan læse: ﻜ ۡﻢ
(Khammiru A’iyatakum) Betydning:
َ
ُ َ
‘Dæk jeres gryder til.’ (Sahih Bukhari, Kitaab-ush-shari’a, baab taghtia

al-ata’, s. 591, bind 3, Hadith 5623)

Nogle lærde indenfor sproglære siger, at vinen kaldes for Khamr,
fordi at det vender op og ned (forvirrer) på forstanden. Et
 ’ﺧBetydning: ‘Sygdommen vendte
arabisk ordsprog siger: ‘ٌﺎﻣﺮھٗ دَاء
ََ َ
op og ned på ham.’ (Al-Zawajir ’an iqtiraaf al-kabaair, s. 292, bind 2)
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Hukm Vedrørende Sharaab (Alkohol, Beruselsesmiddel)
Sayyiduna Imam Abu N’aeem Ahmed Asfahaani َﻠَﻴْﻪ
ۡ
ۡ
اﻻ ۡو ِﻟﻴﺎء
ﺣﻠﻴﺔ
ِ
َ َ ُ َ

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﷲ
َ ْ َر

skriver

َﺻ
i
at vores Elskede og Ærede Profet اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ
blev præsenteret for en gryde kogende (beruselse) øl, og Profeten
َّ  َﺻsagde hertil: ‘Kyl den i væggen, da det er
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ
drikkelse af en mand, der ikke har Troen på Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog
dommedagen.’ (Hilyatul-ul-auliya’, Abu ’Umr wa al-awza’i, s. 159, bind

6, Hadith 8.148)
َﺻ
Vores Elskede og Ærede Profet اﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ udtalte: ‘Alle
beruselsesmidler er sharaab og alle beruselsesmidler er Haram.’

(Saḥīḥ Muslim, pp. 1109, Hadith 2.003)
َﺻ
I en anden beretning fortælles det, at Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ
har udtalt, at alle beruselsesmidler er sharaab og sharaab er
Haram. (Al marj’a as-sabiq)

Indkomst af Sharaab
Kære islamiske brødre, ligesom det er Haram at drikke sharaab
er det også Haram at sælge og indkomsten heraf er også Haram.
َﺻ
Idet vores Elskede og Ærede Profet اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ har udtalt:
‘Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞhar gjort sharaab, indkomsten heraf og et lig,
indkomsten heraf og svin og indkomsten heraf Haram.’ (Sunan
Abī Dāwūd, pp. 386, bind 3, Hadith 3485, Sunan Abī Dāwūd)
َﺻ
I en anden beretning kan vi læse at Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ
har udtalt: ‘Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞgjorde (nyre, tarme og mavesækkens)
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fedt Haram for det jødiske folk, men de solgte det og forsørgede
sig med indkomsten. Når Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞgør noget Haram for et
folk, er indkomsten fra salget af dette også Haram. (Sunan Abī
Dāwūd, pp. 387, bind 3, Hadith 3488, Sunan Abī Dāwūd)

Sharaab Er Haram Uanset Mængde
َﺻ
Kongen af Madina, Roen af hjerterne, Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ
siger: Det, der i større mængde beruser, dets mindre mængde
er også Haram. (Sunan Abī Dāwūd, pp. 459, bind 3, Hadith 3681, Sunan

Abī Dāwūd)
َّ  َﺻhar udtalt: ‘Det der
Vores Ærede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ
svarende til 16 ratal (ca. 8 Kg) beruser, en håndfuld af dette er
også Haram.’ (Jame’e at-tirmizi, Kitaab-ush-shari’a, baab ma askar

katheera fiq-laila haram, s. 343, bind 3, Hadith 1873)

Man kan i bogen Bahaar-e-Shariah udgivet af D’awat-e-islami
på side 672 læse, at Hadhrat Muhammad Amjad ‘Ali ‘Aazmi
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ  َرsiger, at forbud (Hurmat) af Khamr er bevist ved
Nas-e-Qat’i. Nas-e-Qat’i vil sige at noget er bevist ved Ayah
(Vers) fra Quran og fra Ahadith. (Fatawa faqia millat s. 204 bind 1)
Der er konsensus blandt muslimer om forbuddet, både større
og mindre mængde er Haram. Det er Najas (urent) ligesom
urin, den er najasa ghaleeza. Den, der siger, at det ikke er Haram,
modsiger bevis fra Quran. En muslim er ikke mutaqawim i
forhold til dette (sharaab) dvs. at hvis han spilder en anden
11
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muslims sharaab, skal han ikke stå til ansvar for det. Det er ikke
tilladt at købe det og det er heller ikke tilladt at drage nytte af
det. Det må ikke bruges som medicin, og må heller ikke gives
til dyr. Ej heller må det bruges til medicinal indføring i endetarm.
Den, der drikker det, vil blive straffet, selvom han ikke bliver
beruset. (Ad-darr-ul-mukhtaar kitaab-as-sharba s. 33 bind 10)
Det er heller ikke tilladt at bruge det til at smøre dyrs sår. (Alfatawa al-hindiya, Kitaab-ush-shari’a, s. 410, bind 5) Når saften af
vindruer bringes i kog og mindre end 2/3 dele fordamper og
mere end 1/3 del er tilbage, og det er berusende, er dette Haram
og Najas (urent). (Durr-e-mukhtar, Kitaab-ush-shari’a, s. 36, bind 10)
Når Ratb dvs. saften fra dadler lagt i blød er hærdet eller skummet,
er dette også Haram og Najas (urent). (Al-marj’a as-sabiq, s. 37)
Sharaab (beruselse) udvundet af honning, figner, hvede, rug og
andet er også Haram. (Durr-e-mukhtar, Kitaab-ush-shari’a, s. 39-40,
bind 10)

Der udvindes vin fra ‘mahwa’ (et træ) der har røde og gullige
blade og et duftende frugt der ligner tørrede dadler, når der er
beruselse i dette, er det også Haram. (Bahaar-e-shari’a, Ishria ka
bayaan, s. 672, bind 3)

8 Ehkaam Vedrørende Khamr (Vin)
Ahmed Jiwan Hanafi
om Khamr 8 regler:

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
ٰ ﷲ َﺗ َﻌ
َ ْ َر

12
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1.

Vi finder Khamr (Vin) akkurat Haram. Dens forbud
(Hurmat) er ikke afhængig af beruselse ej heller er det en
betingelse for at den er Haram. Nogle tror, at det er
beruselsen af det, der er Haram, da det er, hvad der skaber
korruption og forsømmelse i ihukommelse og bøn. Denne
tanke er hos os Kufr, da det er nægtelse af Allahs  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbog
(Quran), Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsiger i Quran at Khamr (vin) er smuds
(rijs). Og Rijs er Haram i sig selv (dvs. uden betingelse).
Khamr er dermed Haram li’aynihi.

2.

Khamr er ligesom urin Najasa ghaliza (urenhed), det er
Qat’i bevis (bevis fra Quran og Hadith).

3.

En muslim skal ikke stå til regnskab, hvis han spilder eller
inddrager en anden muslims sharaab. Salget af det er ikke
tilladt, da Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞhar erklæret det najas (urent) pga.
ydmygelse, så det at sætte pris på det, er at ophøje det og
fjerne det fra, hvad det er dvs. ydmygelse.

4.

Det er Haram at drage fordel af sharaab, da det er Najas
og Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞhar befalet at undgå det.

5.

Det er Kufr (fornægtelse; man træder ud af Troen) at
kende Khamr (sharaab; alkohol) Halal, da man herved
fornægter definitivt bevis.

6.

En, der drikker Khamr, vil selvom, han ikke bliver beruset
få straf.

7.

Når Khamr (vin) er lavet, ændre reglerne sig ikke ved, at
man koger det mere’ dvs. det vil stadig være Haram.
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8.

Det er dog tilladt ifølge Hanafi lovskole at lave eddike ud
af det. (At-tafseerat al-ahmadi, Al-maida, mas’ala harma al-khamr
wa al-maysir, s. 369)

10 Beviser (Dalaael) Ved ‘Allama Shami
1.

Sharaab er nævnt sammen med hasardspil, og alt dette er
Haram.

2.

Sharaab er benævnt urent, og alt urent er Haram.

3.

Sharaab (indtag af beruselsesmiddel) er benævnt som en
handling fra satan, og alle sataniske handlinger er Haram.

4.

Man er befalet at undgå Sharaab, og alt hvad man skal
undgå, er Haram at engagere sig i.

5.

Falaah (succes) er betinget af afholdelse fra sharaab.
Undgåelse er Fard, og engagement heri er Haram.

6.

Satan skaber fjendskab via sharaab, og fjendskab (’adawa)
er Haram. Det, der er grund til, at man begår Haram, er
også Haram.

7.

Sharaab er et redskab for satan til at skabe had, had er
Haram.

8.

Sharaab er et redskab for satan til at afholde en fra at
ihukomme Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, og det er Haram at afholde en fra
ihukommelse af Allah.
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9.

Sharaab er medvirkende til, at satan afholder en fra at
bede, det, der er en forhindring for bøn, er Haram at
benytte sig af.

10. Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞhar sagt i spørgende form, ‘Og vil I stadig ikke
afstå?’, dette indikerer forbuddet.’ (Radd-al-muhtar, kitaab-ashshari’a, s. 33, bind 10)

ٰ
ـﻪ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋ ٰ ﻣﺤ َّﻤﺪ
ﺻ َّ اﻟـﻠ
َ ُ َ
َ ُ ّ
َ

ْ
ﺻ ّ ُﻠ ۡﻮا ﻋ َ اﻟﺤ ِﺒ ۡﻴﺐ
َ
َ
َ

Sharaab Forbuddet
ِ ﲪ ُﺔ ا
‘Allama Syed Muhammad Na’eemuddin Muradabadi ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ َر
skriver i Khazain-ul-‘Irfaan at forbuddet mod Sharaab kom få
dage efter Ghazwa-e-Ehzaab i år 3 Hijri (år 3 efter udvandringen).

(Khazāin-ul-‘Irfān, Khazāin-ul-‘Irfān, Juz 2, Sura Al-Baqara, Ayah 21)

4 Ayah Af Quran Vedrørende Sharaab
I zamana-e-jahiliya (tiden før islam) var sharaab udbredt, man
så ikke ned på det, hverken religiøst eller samfundsmæssigt,
der var derfor mange afhængige (alkoholikere). Islam oplyste
om ulemperne ved sharaab og det blev af Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞgjort
Haram. I bogen ’Jahannum men ly jany waly a’amaal’ udgivet
af Dawat-e-islami kan man i bind 2 side 545-547 læse: ‘Ulama
ِ
اﻟﺴ َﻼ م
َّ ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠ ُـﻪ
َ  َرsiger, at der vedrørende forbud af Sharaab er 4
Ayah, som følger:
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ُ َّ َ َ ۡ َ ۡ َ ۡ َّ
ُ
َٰ َ ۡ َ
ﺎب ﺗ ِ ﺬ ۡو َن ِ ۡﻨﻪ
ِ و ِﻣﻦ ﺛ ِت اﻟ ِ ﻴ ِﻞ و ا ﻋﻨ
ُ َ َّ ً َٰ َ ٰ َ
ً ۡ َ َ
﴾۶۷﴿ َﺳﻜ ًﺮا ّو ِرزﻗﺎ َﺣ َﺴ ًﻨﺎ اِ ّن ِ ۡ ذﻟ ِﻚ ﻳَﺔ ﻟ ِﻘ ۡﻮ ٍم ﻳّ ۡﻌ ِﻘ ۡ َن
Betydning:
‘Og fra frugterne dadler og vindruer med hvad i producere
berusende drikke; og godt føde er et tegn for dem med forståelse.’
(Juz 14, Sura An-nahl, Ayah 67)

Muslimerne drak også sharaab, da det var Halal for dem på det
tidspunkt, så kom Sayyiduna Ameer-ul-m’omineen ‘Umar
ِ
ِ
ﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ َ  َرog Sayyiduna Ma’az ﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرog andre sahaba
َّ  َﺻog
ِٖ ِ
َ
ان
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ْ ِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ
ُ  َﻋـ ﻠَﻴ ْﻬtil Lederen af alle Profeterne ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳ ﻠ ّﻢ
ُ
َّ  ! َﺻGiv os en Fatwa
sagde: Ya RasoolAllah اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ
vedrørende Sharaab, da det nedtrapper forstanden og spilder
formuen. Dertil kom følgende Hukm fra Allah ( َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞJuz 2,
Sura Al-Baqara, Ayah 219):

َّ ُ َ َ َّ ٌ ۡ َ ٌ ۡ ۤ َ ۡ ۡ ُ
ۡ َ ۡﺴـ َٔ ُ ۡ ﻧ َ َﻚ َﻋﻦ ا ۡ َ ۡ َو اﻟ ۡ َﻤ
ِﻠﻨ
ﻟ
ﺎس
ﻓ
ﺎ
ﻨ
و
ﺒ
ﻛ
ﻢ
ِﺛ
ا
ﺎ
ﻤ
ﻬ
ﻴ
ﻓ
ﻞ
ﻗ
ﻴ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ۡ َۤ َ ُ ُۡ َ
ۡ َّ
و اِﺛﻤﻬﻤﺎ ا
ُ ِﻣ ۡﻦ ﻧﻔ ِﻌ ِﻬ َﻤﺎ
Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘De spørger Dig om vin (beruselsesmiddel) og hasardspil; Sig! at
i begge er stor synd, og for nogen er der verdslig fortjeneste og
deres synd er større end deres fortjeneste.’
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َﺻ
Alle Profeternes Leder اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ har udtalt: ‘I sandhed,
Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞophøjede tale er om forbud mod Sharaab, så hvis
nogen har Sharaab så sælg det.’ (Saḥīḥ Muslim, pp. 851, Hadith 1578,

Saḥīḥ Muslim, Hajjāj Nayshāpūrī, Muslim Bin)
ۡ

ۡ

ٌ ’اِﺛ ٌﻢ ﻛﺒ, og nogle
Nogle folk stoppede indtaget pga. Ordene ‘ﲑ
ِ َ
ﻣﻨﺎﻓ
ِ ﻠﻨ
forsatte med at drikke pga. ordene ‘ﺎس
َّ ِ ﻊ ﻟ
ُ ِ َ َ ’. En dag inviterede
ِ
Sayyiduna ’Abdur-rehmaan bin ‘Auf اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرnogle Sahaba
ان
ْ ِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ
ُ  ﻋَـ ﻠَﻴ ْﻬtil mad, og serverede også Sharaab, de drak og blev
beruset. Da det blev tid til Maghrib-bønnen, ledte en Sahabi
bønnen og da han reciterede (Sura Al-Kaafiroon, Juz 30, Ayah
1-2):

ٰ
َُ ۡ ُ
ُ َ ُ ۡ ََۤ
﴾۲ۙ ﴿ ﴾ اﻋ ُﺒﺪ َﻣﺎ ﺗ ۡﻌ ُﺒﺪ ۡو َن۱ۙ ﴿ ﻗﻞ ﻳﺎﻳّ َﻬﺎ ا ۡ ِ ُ ۡو َن
Sagde han  اَ ۡﻋ ُﺒ ُﺪi stedet for  َﻻ اَ ۡﻋ ُﺒ ُﺪ, Herefter blev følgende Ayah
َﺻ
åbenbaret for Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ (Juz 5, Sura An-Nisa,
Ayah 43):

َّ ُ َ
َۡ َ ُ ٰ
ﻳﺎﻳّ َﻬﺎ اﻟ ِﺬﻳۡ َﻦ ا َ ۡﻮا ﺗﻘ َﺮﺑُﻮا
ٰ ُ ۡ َ َ ٰ َّ
َ َ ّٰ
ُ َُ
اﻟﺼ ة َواﻧ ۡ ُﺳﻜ ٰﺮي َﺣ ﺗ ۡﻌﻠ ُﻤ ۡﻮا َﻣﺎ ﺗﻘ ۡﻮﻟ ۡﻮ َن
Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘Oh Troende, gå ikke til bøn i tilstand af beruselse, indtil I ikke
er i stand til at vide hvad i siger.’
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Hermed blev beruselsesmidler Haram at indtage, når man skulle
bede. Nogle stoppede helt med at drikke efter ovennævnte
Ayah, da de indså, at det var i vejen for dem og deres bøn.
Andre drak ikke tæt på bøn tiden men, men mellem ‘Isha og
Fajr og mellem Fajr og Dhuhr bønnerne.
ِ
En dag inviterede Sayyiduna ‘Itbaan bin Malik اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
َ َر
ُ
muslimerne, han havde stegt et kamel hoved, alle spiste og
drak vin. til de blev beruset, herefter begyndte de at blære sig
og var stolte. Nogle læste digte, der blev læst et digt, hvor ansaar
(et folk) blev nedgjort og det andet folk ophøjet.

En ansaari tog kamelens kæbe ben, og slog manden i hovedet, så
han blev svært skadet. Den skadede henvendte sig til Profeten
ِ
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ og klagede, Sayyiduna ‘Umar ﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرbad til
Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞom en klart Hukm vedrørende sharaab, følgende
َﺻ
Ayah blev åbenbaret til vores Ærede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ .
(Juz 7 Sura Al-Maida, Ayah 90-91):

َ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ۤ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َّ َ ُّ َ
ﺎب َو ا ۡز ُم ِر ۡﺟ ٌﺲ ِّﻣ ۡﻦ
ﻳﺎﻳﻬﺎ اﻟ ِﺬﻳﻦ ا ﻮا اِﻧﻤﺎ ا و اﻟﻤﻴ ِ و ا ﻧﺼ
َّ
َ ٰ َّ ُ
ۡ ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ٰ ۡ َّ
َ
﴾ اِﻧ َﻤﺎ ﻳُ ِﺮﻳۡﺪ اﻟﺸ ۡﻴﻄ ُﻦ ا ۡن۹۰﴿ ۡﻢ ﺗﻔ ِ ُ ۡﻮ َن
ﻋ َﻤ ِﻞ اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ ﻓﺎﺟﺘ ِﻨﺒﻮه ﻟﻌﻠ
ۡ ۡ َ ۡ َ َ ۡ َ ۡ َ َ َ َ َ ۡ ُ ُ َ ۡ َ َ ۡ ُّ
ّ ٰ ۡ َ ُ َّ
ﻳﻮ ِﻗ ﺑﻴﻨﻜﻢ اﻟﻌﺪاوة و اﻟﺒﻐﻀ
ِ ﺂء ِ ا ِ َو اﻟ َﻤ ۡﻴ ِ ِ َو ﻳ َ ُﺼﺪ ۡﻢ ﻋ ۡﻦ ذِﻛ ِﺮ ا
ٰ َّ
َ ُ ُ َۡ ۡ َ
َو َﻋ ِﻦ
﴾۹۱﴿ اﻟﺼ ِة ﻓ َﻬﻞ اﻧ ۡ ّ ۡﻨﺘ ُﻬ ۡﻮ َن
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Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘I Troende! Sharaab (vin) og hasardspil, idoler og støbninger er
urene sataniske, så afhold jer fra dem og I vil få succes; Satan
ønsker at skabe splid og fjendskab mellem jer i sharaab og
asardspil, og afholde jer fra ihukommelse og fra at bede og
afstår I?’

Denne Hukm kom få dag efter Ghazwa-e-ehzaab og Sayyiduna
ِ
َ
ﻋ
‘Umar اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرsagde (da han hørte det): ‘Oh Allah  ! َ َّﺰ َو َﺟ ّﻞVi
er stoppet.’ (Mu’alim at-tanzeel lil-baghwi, (Sura Al-Baqara Ayah 219), s.
140, bind 1)

Hikma (Visdom) I Trinvis Forbud
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Imam Fakhr-ud-din Razi ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرskriver, at der
er visdom i, at Hukm omkring sharaab kom gradvist i den
rækkefølge. Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞved, at det folk holdt af at drikke, og de
drog også nytte af det, hvis de i et blev befalet at stoppe, ville
det ikke behage dem, og Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞmedlidenhed gjorde at
forbuddet kom gradvist. (At-tafseer Al-kabeer, (Sura Al-Baqara Ayha

219), s. 396, bind 2)

Kære Islamiske brødre! Sahaba  َﻋـﻠَﻴ ْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانblev først gjort
opmærksom på renlighed, så de selv kunne indse, hvilken
ulemper og fejl, der er ved sharaab og selv udvikle et had til
det. Efter nogle episoder hvor Sahaba havde set, hvad udfaldet
af indtag af sharaab var, kom det totale forbud.
19

Syndernes Moder

Profeten  ﷺValg
َﺻ
Lederen af alle profeter, vores elskede Profet اﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ
blev natten til m’eraaj præsenteret for to skåle, i den ene var
der mælk og i den anden sharaab (Paradisets rene drikkelse).
َّ  َﺻfik retten til at vælge, Profeten
Proefeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ
َﺻ
ِ
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ valgte mælken, og fik at vide at Han ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
ُ ّ َ
 َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢhavde valgt det, der ligger i menneskets natur. Havde
َﺻ
valget været sharaab, var Hans اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ Umma (følgere)
i fare for at blive vildledt. (Sahih Muslim, Kitaab-ul-Imaan, baab al-

isra’ bir-Rasool

ﷺ

ila as-samawaat wa fard as-salawat, s.104, Hadith 169

& Sahih Bukhari, Kitaab Ahadith al-anbiya, s. 437, bind 2, Hadith 3.394)

Madani Blomster Vedr. Sharaab Ved Maulana Naqi
‘Ali Khan َﻋﻠَ ۡﻴ ِﻪ َر ْﺣ َﻤ ُﺔ اﻟ َّﺮ ْﺣ ٰﻤﻦ
ٰ ۡ
اﻧﻮار
Maulana Naqi ‘Ali Khan ﲪ ُﺔ اﻟـ َّﺮ ْﲪٰ ْﻦ
َ ْ  ﻋَـ ﻠ َﻴْ ِﻪ َرskriver i ﺎل ُﻣﺼ َﻄﻔﻲ
ِ ﺟ َﻤ
َ ِ َ
Anwar-e-jamal-e-Mustapha: ‘Sharaab er grund til forsømmelighed
og forsømmelighed fører til ydmygelse. Man kan ofte se, at en
dranker (sharaabi) har svært ved at gå lige på en vej, og når
han har svært ved at gå lige på en synlig vej, hvor svært må det
så ikke være at gå lige på en ikke synlig (baatin; indre
retledning) vej. Hvis man sidestiller ydmygelse med kærlighed
til det verdslige; Er det tydeligt at se, at ligesom sharaab slører
forstanden, så får kærligheden til det verdslige også personen
væk fra ihukommelse af Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞog fra at spekulere over sin
aakhira (livet i det hinsides). Ligesom sharaab gør en svimmel
ۡ
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(alt vender og drejer), sådan får kærlighed til det verdslige også
ennesket til at fare rundt. Ligesom Sharaab siges at være
nøglen til alle synder, så er kærlighed til det verdslige også
nævnt som kilde til synder. Sharaab er som fatamorgana. Som
en person skammer sig over sin tåbelighed, når han er nået
frem, hvor han troede, der var vand, ligeså skammer en dranker
sig, når han er ædru og husker de tåbeligheder, han har gjort
sig til grin med.

Forskellen På Sharaab (Beruselse; Alkohol) Og Saraab
(Fatamorgana)
1.

Skammen forårsaget af Fatamorgana er kortvarig, hvorimod
skammen forårsaget af alkohol indtag varer 3 verdener;
Personen er utroværdig i denne ophørende verden,
ydmyget i Barzakh (verdenen man er i, fra man forlader
denne verden indtil Dommedagen), og vil blive straffet på
Dommedagen (verdenen efter opståen fra graven).

2.

Ordet Sharaab er et sammensat ord; hvor ordet shar
betyder ondt, og aab betyder vand. Ergo sharaab er noget
ondt vand, der er roden til ondt, og resultatet heraf er
grusomst.

3.

På arabisk kaldes Sharaab Khamr, hvor kha står for khubth
(ondt), m (meem) står for maqeet (hadeværdigt) og r (ra)
står for rad (nægtet). Ergo er en dranker khabeeth (gemen),
Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞfjende og mardood (udstødt) I sandhed er
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alkohol umm-ul-khabaeth (moder til alt ondt), og den,
der drikker, bliver maqhoor (afvigende) og mardood
(udstødt). (Anwar-e-Jamal-e Mustapha, s. 280)

Håndhævelse Af Forbuddet
Da der kom forbud mod alkohol, hældte alle de der var
afhængige, deres lager af alkohol ud, og der lugtede på vejene i
flere dage, men der var ingen der drak noget igen. Vi kan læse i
en beretning, at Vores hjerters Fred, vores Elskede Profet
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ i Madina samlede alt folkets vin og selv hældte
det ud.
ِ
Sayyiduna ‘AbdAllah bin ‘Umar اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َرberetter, at han
َﺻ
engang var i Masjid sammen med Profeten اﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ , og
vores ærede Profet sagde: ‘Alle de, der har alkohol, skal bringe
det til mig, uanset hvor stor eller lille en mængde de har.’

Alle Sahaba  َﻋـﻠَﻴ ْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانrejste sig, da de hørte dette, og bragte al
َﺻ
den alkohol der var i deres besiddelse til Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ .
َﺻ
Derefter sagde Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ , at alle skulle samle al
َﺻ
alkoholen i Baq’i, og så sende bud efter Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ .
ِ
َﺻ
Da Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ tog til Baq’i, fortæller Sayyiduna
ِ
‘AbdAllah bin ‘Umar اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرat han fulgte med. På vej mødte
ِ
َﺻ
َ ِٖ ِ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
de Sayyiduna Abu Bakr اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرog Profeten ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳ ﻠ ّﻢ
ُ ّ َ
gav ham Sayyiduna ‘AbdAllahs plads og rykkede ham til
venstre, da de havde gået lidt længere, mødte de Sayyiduna
ِ
َﺻ
َ ِٖ ِ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
‘Umar اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرog Profeten ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ َو ا ٰﻟﻪ َو َﺳ ﻠ ّﻢ
ُ ّ َ gav Sayyiduna
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‘Umar hans plads så Sayyiduna ‘AbdAllah nu gik bag Profeten
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ . De nåede frem, hvor al alkoholen var blevet
َﺻ
samlet, og Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ spurgte, véd I alle, hvad
َﺻ
dette er? Og alle svarede ‘Ja, RasoolAllah اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ , vi
َﺻ
véd at det er alkohol. Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ sagde hertil: ‘Ja.
َ
I siger sandheden, men husk at Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ ّﻞsender L’ana
(forbandelse) over alkohol, den der fremstiller det, den det
fremstilles for, den der drikker det, den der tilbyder det, den
der bringer det, den det bringes for, den der sælger det, den der
køber det, og den der brødføder sig med indkomsten heraf.’
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ bad om en skarp kniv og begyndte at
skære alle beholderne (mashqeezy) over, så alkoholen blev hældt
ud. Nogle personer spurgte, om man ikke kunne beholde disse
og hælde alkoholen ud, for dem kunne, der drages nytte af.
َﺻ
Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ sagde hertil: ‘Jeg er klar over det, men
man kan ved at drage nytte af disse beholdere gøre sig fortjent
til Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvrede, og pga. frygt for Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞstraf, spilder vi
ِ
َﺻ
َ ِٖ ِ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
dem. Sayyyiduna ‘Umar اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرså Profeten ﺎﱃ َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳ ﻠ ّﻢ
ُ ّ َ
ophidselse og sagde: ‘Giv mig ordre, jeg er nok til dette.’ Men
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ sagde: ‘Nej! Dette klarer Jeg selv.’ (Al-

Mustadrak, pp. 199-200, bind 5, Hadith 731, Al-Mustadrak, Kitaab-ulashraba, baab-e-hurmat al-khamr wa j’alat ’ad la lish-shirk)

َﺻ
Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ valgte selv at ødelægge alle beholderne,
ِ
Og overlod det ikke til Sayyiduna ‘Umar اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َر, dette viser
ِ
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ afsky til alkohol.
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Sahabas Implementering
ِ
Sayyiduna Anas bin Maalik اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
َ  َرberetter, at der på
ُ
tidspunktet af forbuddet ikke var noget, der var mere brugt til
nydelse i det område sahaba kom fra. Og der var ikke noget der
var sværere at få et forbud mod. (Mu’alim at-tanzeel lil-baghwi, Sura

Al-Baqara Ayah 219, s. 140, bind 1)

Kære islamiske brødre! Der var også Sahaba ﻋَـﻠَﻴ ْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْان, der
allerede før de konverterede til islam, ikke synes om at drikke,
fordi at de var klar over bagsiderne og fiaskoerne ved alkohol;
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Hafiz Shahab Ud-din Ahmed ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ ( َرafdød 852
Hijri) fortæller, at Sayyiduna ‘Abd-Ar-Rahmaan bin Auf
ِ
ﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ َ  َرer en af dem, som også i zamana-e-jahiliya (tiden før
َﺻ
oplysning fra Vores Beærede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ ) betragtede
alkohol for værende Haram. (Al-Asaba fi tambeez as-sahaba, Ar-raqam
5195 Abd-Ar-rahmaan bin Auf s. 293, bind 4)
ِ
I en beretning om Sayyiduna ‘Abbas bin Mardaas اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َر,
fortælles det at nogen spurgte ham (under tiden for uvidenhed):
‘Hvorfor drikker du ikke alkohol, det opvarmer kroppen?’ Han
svarede: ‘Jeg er ikke den der vil tage min uvidenskab i min
hånd og hælde det i min mave. Og jeg bryder mig heller ikke
om, at stå op om morgenen som leder af et folk, for derpå at
slutte min dag som en tåbe.’ (Al-Tafseer-ul-kabeer, Al-Baqara, tahta-

al Ayah 219, s. 401, bind 2)

Da alkohol blev gjort Haram var læren af islam så stor en del af
Sahaba  ﻋَـﻠ َﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانhjerter og sjæle, at det var naturligt for dem
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at acceptere alle befalinger fra Allah
َﺻ
Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ .

َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ

og vores Ærede

ِ
Sayyiduna Burayda اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرberetter, at de sad 3-4 venner
َﺻ
sammen og drak, han gik til Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ for at
hilse og fandt ud af, at der var kommet forbud mod alkohol.
Han gik straks tilbage til sine venner og reciterede de Ayah,
hvor forbuddet var befalet, nogle havde stadig noget alkohol
tilbage i deres skåle, men lige så snart de hørte de Ayah,
udbrød de alle: ‘Vores Allah ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, vi har hørt Din befaling og

ْ

er stoppet.’  اِﻧ َﺘ َﻬ ۡﻴ َﻨﺎ َر ّﺑَ َﻨﺎI en lignende beretning fra Sayyiduna
ِ
Anas bin Malik اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرsiger han: ‘Vi havde noget alkohol
udvundet af dadler, jeg serverede for den og den, en person
kom og fortalte om forbuddet, og alle sagde til mig: ‘Oh Anas!
Hæld indholdet af alle beholdere ud.’ (Tafseer-ul-Tabrī, Tahat-ulAya, s. 36, bind 5, Hadith 12527)

Og Sayyiduna Anas beretter videre at, efter forbuddet stillede
Sahaba  ﻋَـﻠَﻴ ْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانingen spørgsmål og ingen så på alkohol igen.
(Sahih Bukhari, Kitaab-ul-tafseer, Tafseer Sura Al-Maida, s. 216, bind 3,
Hadith 4617)

Forskel På Muslim Og Ikke-Muslim
Tusinde liv kunne ofres over Sahaba  َﻋـﻠ َﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانhengivenhed!
Når de hørte om noget, der ikke behager Allah  ﻋ َﺰّ َوَ َﺟ ّ َﻞog
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ , afholdt de sig fra det for evigt. De,
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der handler som i ovennævnte beretninger, er sande muslimer.
De er i sandhed i besiddelse af Imaan, vores Elskede Profet
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ , fortæller dem om forbyder noget og de kigger
ikke på det igen.
ﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ

ﺤـ َﻦ اﻟـﻠ
ٰ ْ! ُﺳـﺒ

Nogle amerikanske læger lavede undersøgelser af
alkoholens effekter da de blev klar over forbuddet i islam. Da
de blev klar over alle ulemperne, besluttede de sig for at starte
en kampagne for at få folk til at stoppe med at drikke. Der blev
i Amerika og Europa gjort en stor indsats i 14 år, alle medier
(aviser, blade osv.) blev taget i brug for at oplyse folk. Et sted
fortælles det, at der blev brugt 6 millioner Dollars, staterne led
tab, 300 personer blev hængt, 500.000 blev straffet (kom i fængsel),
store bøder blev udskrevet, ejendomme blev konfiskeret, men
intet virkede, i 1933 opgav regeringen og alkohol blev tilladt.
Kære islamiske brødre forskellen ses i at muslimerne lyttede til
Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞforbud og hældte al alkohol i deres besiddelse ud og
stoppede straks med at drikke. På den anden side kan man se,
hvor meget der blev gjort for at oplyse og få stoppet alkohol
indtag hos ikke-muslimer, men intet så ud til at virke.

Ulemper Ved Sharaab (Alkohol)
Kære islamiske brødre, alkohol er rod til utallige fysiske og
åndelige sygdomme, det skaber mange kodeksmæssige,
økonomiske og samfundsmæssige problemer.
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Økonomiske Ulemper
Storbritannien årlige regnskab viser deres store økonomiske
tab i følgende rapport: Den britiske regering skriver at der
årligt bruges 20-billioner pund på alkohol, statsministerens
arbejdsgruppe siger videre, at folk, der pga. afhængigheden og
tømmermænd bliver væk fra arbejdet eller ikke udfører arbejdet
korrekt, spilder tusinde arbejdstimer. Der bruges årligt billioner
pund på, at få rettet op på alle de forbrydelser og forseelser, der
bliver udført pga. alkohol indtag. Der er årligt 22.000 dødsfald
forårsaget af alkohol. De, der har skrevet rapporten, mener at
der er mange flere tab, flere end de kan forstille sig. Der er
meldinger om 1.200.000 voldsepisoder årligt, optrådt pga.
alkohol indtag.
På hospitaler og skadestuer er 40% af de der henvender sig
påvirket af alkohol, mellem klokken 24.00 og 05.00 stiger dette
tal til 70%. På landsplan er 1.300.000 børns personlighed
negativt påvirket af forældre, som er alkoholikere, disse børn er
selv udsatte senere i livet. Tendensen for alkohol indtag er
stigende hos unge, helt ned til 16-24-årige drikker for fornøjelsens
skyld. I Storbritannien prøves der på at starte en proces, der kan
ændre denne tendens.

Helbredsmæssige Ulemper
En psykolog, der i 30 år har haft alkoholikere under behandling
siger, at folk verden over drikker for at opnå tryghed, bedre
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selvværd, godt humør og for at komme ud af deres stress og
depression. Men pga. af indtag af for store mængder får de
hjerteproblemer, problemer blodtrykket, sukkersyge, problemer
med lever og nyrer.
Ameer-e-Ahl-e-Sunnah ‘Allama abu Bilal Muhammad Ilyas
Attar Qadri ـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟ ْ َـﻌـﺎﻟِـﻴ َ ْـﻪ
ْ اﻣ
َ  َدskriver i Faizan-e-Sunnah (s. 426),
at der ligger stor visdom bag forbuddet mod alkohol i islam, en
ikke-muslimsk forsker siger, at en menneskekrop i starten
overkommer dårligdomme fra alkoholen, og alkoholikerne
opnår glæde, men hurtigt begynder kroppen at sige fra, og
sygdommene begynder at vise sig.
Det er værst for leveren, der begynder at skrumpe pga. alkohol
indtaget. Nyrerne bliver overbelastet og man ender med at få
nyresvigt, ens hjerne hæver og organerne ligeså. Mavesækken
hæver, organerne svigter, knoglerne bliver påvirket, vitaminlageret
i kroppen ødelægges, man får især B- og C-vitamin mangel.
Hvis man oven i det også ryger, stiger helbredsproblemerne,
man risikerer at få forhøjet blodtryk, slagtilfælde eller hjertestop.
En alkoholiker føler sig tit træt, har hovedpine, kvalme og føler
sig tit tørstig, og får også vejrtrækningsproblemer. (Fazan-eSunnat, s. 426)

Sociale Og Adfærdsmæssige Brist
En alkoholikers egen moral og adfærd bliver ødelagt pga.
alkoholen, men samtidig har hans opførsel indflydelse på
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samfundet. Storbritannien som siges at være førende inden for
god moral og etik, har en politichef i Metropolitan, der i et
interview fortæller, at mange drankere er en hovedpine for
politiet på nattevagterne. Der er alene i år sket 40% stigning i
vold mod politiet pga. beruselse.
De samfund, der har love og regler og kaldes for respektfulde
og civiliserede, står over for sådanne situationer i forbindelse
med folk der er beruset; hvordan må situationen så ikke være i
de samfund, hvor der ingen lov og orden er, eller de der har
love og regler som slet ikke overholdes?

Alkoholikers Adfærd
En der har drukket forsømmer sin egen person, hvordan skulle
han så tænke på andre, han er usympatisk både overfor egne
og fremmede. Sayyiduna ‘Abdullah bin ‘Umru bin ‘Aas
ِ
ﺎﱃ ﻋَﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ َ  َرberetter, at han spurgte vores Elskede og Ærede
َﺻ
َﺻ
َ ِٖ ِ
Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ bom alkohol og Profeten ﺎﱃ َﻠَﻴ ْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳ ﻠ ّﻢ
ُ ّ َ
svarede: ‘Det er det største synd og roden til alle synder, en
dranker forsømmer bøn og risikere endda at begå hor mod sin
mor, moster eller faster.’ (Majma-e-Zawaid, Kitaab-us-sharia, baab
maaja fil-khamr, s.104, bind 5, Hadith 8174)

Alkoholikers Familie
َّ َﺻ
Sultan-en af Madina, Freden af hjerternes اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ
overnævnte udtalelse viser, at en alkoholiker ikke kun er til
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skade for sig selv, men også til gene for familie i nogle tilfælde
farlig for familien. Familiens ære er på spil, børnene begynder
at hade deres forældre fordi, at de ikke oplever deres
forældrenes kærlighed. Hjemmelivet er kaotisk.
Imam Abu Al-farj ‘Abdarahman bin ‘Ali Muhadith Jauzi
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
ٰ َﷲ َﺗﻌ
َ ْ  َرsiger, at en alkoholiker risikerer at hans egen kone
bliver Haram for ham, og han kommer til at begå hor.
Alkoholikere kan under beruselse komme til, at lade sig skille
fra deres kone, og når de efterfølgende glemmer alt om det, er
de i risiko for at begå hor. Nogle Sahaba  ﻋَـﻠَﻴ ْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانhar udtalt,
at den der giver sin datter til en der drikker alkohol, har givet
hende ud til hor. (Bahr-ad-damu’u, s.215)
En undersøgelse foretaget i Storbritannien, viser at de børn der
ser deres forældre drikke, er i dobbelt så stor risiko for selv at
blive alkoholikere. Undersøgelsen viser endvidere, at de, der i
en ung alder begynder at drikke, tit er fra en familie, hvor
forældrene drikker og ikke passer, plejer og tager sig af
opdragelsen af deres børn. Og dårligt selskab dvs. en vennekreds
hvor folk drikker, er også en medvirkende faktor til, at de selv
begynder at drikke.
I undersøgelsen medvirkede 5700 drenge og piger mellem 13
og 16 år. Hvert femte barn havde prøvet at drikke, allerede da
de var 14 år gamle. Halvdelen af alle de 16-årige påstod at de
drak. Formanden for Alcohol Consern gruppen der laver
forebyggende arbejde vedr. Alkohol siger, at undersøgelsen
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viser, at forældrenes drikkevaner har stor indflydelse på de
unges forhold til alkohol. De siger endvidere at børnenes
omgangskreds og venner, også har en stor betydning.

Hukm Om At Distancere Sig Fra Alkoholikere
Islam er en levemåde, og der er fortalt for over hundrede år
siden, at man skal holde sig væk fra dårligt selskab. Sayyiduna
ِ
‘AbdAllah bin ‘Umru اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َرberetter: ‘Når alkoholikere
bliver syge, aflæg da ikke sygebesøg.’ (Al-adab lil-mufrid lil-bukhari,
baab ’lyada al-fasiq s.140, hadith 529)
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Mohammad Ismail Bukhari ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرfortæller, at
ِ
Sayyiduna ‘AbdAllah bin ‘Umru اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َرberettede: ‘Hils
ikke på en alkoholiker.’ (Sahih Bukhari, Kitaab-al-istezaan, s.173, bind 4)
َﺻ
Lederen af alle verdenerne اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ har udtalt: ‘Sid ikke
med dem der drikker, aflæg dem ikke sygebesøg, og deltag ikke
i deres Janaza (bøn der bedes ved en persons død); de der
drikker, vil på dommedagen komme i en tilstand at deres
ansigter er sorte, tungen vil hænge helt ned til brystet og de vil
savle; alle der ser dem vil blive forarget.’ (Al-kamil fil-daàfa Ar-

rijaal, Ar-raqam 399, s 502, bind 2)
ِ
Flere ‘Ulama اﻟﺴ َﻼ م
َّ ﲪ ُﻬ ُﻢ اﻟـﻠ ُـﻪ
َ  َرsiger, at det er anbefalet ikke at hilse
på og aflægge sygebesøg hos alkoholikere fordi, at en, der drikker,
َﺻ
er umoralsk og mal’oon (forbandet). Profeten اﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ
har sendt l’ana (forbandelse) over ham. Hvis personen køber
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middel til at udvinde alkohol, er han mal’oon 2 gange, og hvis
han tilbyder andre det, så er han mal’oon 3 gange, derfor er
hilsen og besøg af denne forbudt, indtil han angre dvs. hvis han
angre, vil Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞacceptere اِ ْن َﺷ ﺂءَاﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ. (Jahannum men ly
jany waly a’amaal, s. 580, bind 2)

Omgangskredsen påvirker en, omgang med fromme personer
gør en god; Omgang med syndere, gør en til en synder. Derfor
er omgang med alkoholikere (de der drikker) forbydet af
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ .

Prinsen af Profetens  ﷺråd (Madani Blomster)
ِ
Nogle gode råd berettet af Sayyiduna J’affar Sadiq اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ َر
ِ ﲪ ُﺔ ا
ved gentagen anmodning fra Sayyiduna Sufyan Thauri ﷲﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َر:
Vi kan i bogen Jahannum men ly jany waly a’amaal på side 75
læse, at Sayyiduna Sufyan Thauri beretter, at han gik til
ِ
Sayyiduna Imam J’affar Sadiq اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرog sagde: ‘Oh Allahs
 َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞKære Profets prins! Beråd mig.’

Og han fortalte mig to ting: ‘Oh Sufyan! Murawa (at være
undtagelsefuld) er ikke for en løgner; ligesom fred (raha) ikke
er for en, der er jaloux, og fællesskab er ikke for en grådig
ligesom lederskab ikke er for en med dårligt facon. Han sagde
َﺻ
hertil: ‘Oh prins af Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ ! Fortæl mig mere.’
ِ
Og Sayyiduna J’affar Sadiq اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرsagde videre: Oh Sufyan!
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1.

Hold dig fra alt Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhar gjort Haram og du vil opnå
visdom.

2.

Vær tilfreds med hvad Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞhar tildelt dig, og du vil
blive en der er taknemlig.

3.

Mød folk sådan som du ønsker de skal møde dig, og du vil
opnå Imaan.

4.

Sid ikke i selskab med en synder, så han ikke lærer dig
sine synder: ‘Det er berettet, at man følger sine venners
deen (levemåde); Derfor bør hver eneste af jer, tænke jer
om før I indgår venskab.’ (Jami Tirmidhi, Kitaab-uz-Zuhud, Baab
Ar-rajul ’ala deen khaleela, s.167, bind 4, hadith 2385)

5.

Rådføre dig hos de der frygter Allah ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ.

Sayyiduna Sufyan spurgte videre: ‘Fortæl mere’ og fik at vide:
‘Oh Sufyan! Den, der uden slægten ønsker ære og uden
lederskab ønsker højagtelse, kontrol og respekt bør fjerne sig
fra ulydighed over for Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog gøre sig blandt de lydige.
Ved anmodning om flere råd sagde Sayyiduna J’affar Sadiq
ِ
ﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ َ  َر: ‘Min fader belærte mig 3 ting:
1.

Den, der med vilje er i selskab med en synder, overlever
ikke.

2.

Den, der går et sted hen, hvor der er synd, bliver beskyldt.

3.

Den, der ikke beskytter sin tunge, bliver ydmyget. (Jahanum
men ly jany waly ’amaal s.75 bind 1)
33

Syndernes Moder

Alkohol Og Satan
Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞsiger i Quran (Sura Al-Maida Ayah 91):

َّ ُ ۡ ُ َ َّ
َۡ
َ اﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄ ُﻦ اَ ۡن ﻳُّـ ۡﻮ ِﻗـ َﻊ ﺑ َ ۡﻴ َﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟ ۡ َﻌ َﺪ
َ او َة َواﻟ ۡ َﺒ ۡﻐ َﻀ
ﺂء ِ ا ﻤـۡ ِﺮ
اِﻧﻤﺎ ﻳ ِﺮﻳـﺪ
ُ َ
ٰ ۡ
ۡ
ُ َُۡ ۡ َ
ٰ َّ
َواﻟ َﻤ ۡﻴ ِ ِ َو ﻳ َ ُﺼ ّﺪ ۡﻢ َﻋ ۡﻦ ذِﻛ ِﺮ ا ّ ِ َو َﻋ ِﻦ
﴾۹۱﴿ اﻟﺼ ِة ﻓ َﻬﻞ اﻧ ۡ ّ ۡﻨ َﺘ ُﻬ ۡﻮ َن
Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘Satan ønsker at skabe spild mellem jer med sharaab (beruselse)
og hasardspil og afholde jer fra ihukommelse og fra at bede og
afstår I?’

Kære islamiske brødre, vi får 2 ting at vide her:
1.

Alkohol afholder en fra ihukommelse og bøn.

2.

Skaber splid og fjendskab.

Satan er menneskets åbenlyse fjende, han bliver aldrig menneskets
ven, og vil altid være i færd med at få mennesket på afveje.
َﺻ
Vores Elskede Profet اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ har udtalt: ‘Den der pga.
beruselse forsømmer sin bøn, er som en, der havde verden og
alt hvad der er i den, og så bliver det taget fra ham.’ (Al-masnad
lil-imam Ahmed bin Hanbal, Masnad abdAllah bin ’Umru bin al-’aas s. 593,
bind 2, hadith 6671)
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I en anden beretning får vi at vide: ‘Den der pga. beruselse
ْ

forsømmer 4 bønner, vil få  ِﻃ ۡﻴ َﻨ ُﺔ اﻟ َﺨ َﺒﺎلat drikke.’ Der bliver spurgt:
ْ

‘hvad er  ’? ِﻃ ۡﻴ َﻨ ُﺔ اﻟ َﺨ َﺒﺎلOg svaret er: ‘Betændelse (pus) af de der er
i Jahannum (Helvede).’ (Al-mustadrak, kitaab-ush-shraba, s.202, bind
5, Hadith 7315)

Alkoholikernes Satan
I bogen Faizan-e-bismillah udgivet af Mabtaba-tul-Madina, kan
man på s. 40 læse at sheikh-e-tareeqa Ameer-e-Ahle Sunnah
‘Allama Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri ـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟ ْ َـﻌـﺎﻟِـﻴَ ْـﻪ
ْ اﻣ
َ َد
siger: ‘Satan har meget afkom og alle har hver deres
ِ ﲪ ُﺔ ا
arbejdsområder.’ Sayyiduna Ibn Hajr Àsqalaani ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ َر
ِ
skriver at Sayyiduna ‘Umar اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرhar fortalt, at satan har 9
børn:
1.
4.
7.

Zalitoon
A’awaan
Musawwit

2.
5.
8.

Watheen
Haffaf
Dasim

3.
6.
9.

Laqoos
Murra
Walhaan,

Haffaf er den, der er med alkoholikere. (Al-munahebat lil- ‘asqalaani
2. 93-94) Når en person er under indflydelse af Haffaf og i
selskab med satan, mister han sin forstand som det første.

Alkohol Og Forstanden
Den største ulempe ved alkohol er, at den æder forstanden
(dræber hjernecellerne). Forstanden er menneskets ædle
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egenskab. Når alkoholen påvirker menneskets ædle egenskab,
påvises dens lave værd. Ens forstand gør, at man kender forskel
på godt og ondt; ret og uret. Når forstanden er påvirket af
alkohol, kender man ikke forskel på godt og ondt og bliver
tiltrukket af synder. Først når man igen er ædru, opdager man
sandheden. (Al-tafseer, Al-Kabeer, Al-baqara ayah 219, s.400, bind2)

Alkoholikeren Der Udførte Wudu Med Urin
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Imam Ibn Abi Aldunya ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرsiger, at han
engang så en beruset mand, der urinerede på sin hånd, og
gjorde bevægelsen, man gør, når man vasker hænder for at
udføre Wudu (rituel afvaskning) og han sagde:

ْ
ْ
ْ َ ّ اﻟْﺤ ْﻤﺪﷲ ا
اﻻ ْﺳ َﻼم ﻧ ُ ْﻮ ًرا ّ َواﻟ َﻤﺂء ُﻃ ُﻬ ۡﻮ ًرا
ﻞ
ی ﺟﻌ
ِ ِ ُ
ِ
َ
َ َ ِ
َ َ
َ
َ
Betydning:
‘Al lovprisning er til Allah, som har gjort Islam til Noor(lys) og
gjort vandet rent.’ (Al-Zawajir, ’an aftaraf al kabair s.298, bind 2)

Alkoholikerens Umættelige Trang
Da indtagelse af alkohol er ulydighed overfor Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, bliver
personen fjernet fra Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞBarmhjertighed, når han
engagere sig i dette. Personen bliver mere og mere ulydig og
falder i et dybere og dybere hul. Han bliver så betaget af
alkohol, at han ikke tænker på andet og kan ikke give slip. I
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bogen ‘Ansuon Ka Darya’ udgivet af Maktaba-tul-Madina kan
man på side 292 læse, at en ældre siger, Jeg så en døende mand,
ٌ

der ved opfordring til at sige  َﻻ ِا ٰ َ ا َِّﻻ اﷲ ُ ُﻣ َﺤ َّﻤﺪ َّر ُﺳ ۡﻮ ُل اﷲ, svarede ved
at sige: ‘Drik I og giv også til mig.’ (Bahr-al-dam’ou s.216)
Imam Abu Al-‘Abbas Ahmed bin Muhammad bin Ali bin Hajr
ْ

ْ

اﺟﺮ ﻋ ْﻦ اِﻗ
اﻟﺰو
ِ ﱰ
Makki Shafe’i (afdød 979 AH) skriver i sin bog ﻜ َﺒﺎ ِ ﺮ
َ اف اﻟ
َ ِ َ َّ َ
َِ
om en alkoholiker, at når en person begår en synd, går han
væk fra det efter at synden er begået, men en alkoholiker er en
synder, der ikke fjerner sig fra sit synd tværtimod. Han
forsømmer ihukommelse og bøn, og fordyber sig i de verdslige
goder og bliver amoralsk. De der glemmer Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, bliver
gjort skødesløse overfor dem selv. (Az-zawajir ’an Iqtaraf al.kabair,

s. 298, bind 2)

Det Største Synd
ِ
Sayyiduna ‘AbdAllah bin ‘Umar اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َرberetter at Ameerِ
ul-m’omineen Sayyiduna Abu Bakr اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْﻨ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َر, Ameer-ulِ
m’omineen ‘Umar Farooq اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ْ ِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ
ُ َ  َرog andre Sahaba ان
ُ َﻋـﻠَﻴْﻬ
ِ
ِ
َ
ٖ
ﺻ
َ
sad samlede efter Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ َوا ٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢ
ُ ّ َ bortgang (Zahiri
wisaal). Og de begyndte at tale om den største synd, og de
kunne ikke vurdere, så de sendte mig ‘AbdAllah bin ’Umar til
ِ
Sayyiduna ‘Abdallah bin ‘Umru bin Al Aas اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َرså jeg
kunne spørge ham. Svaret jeg fik, var: ‘Indtag af Sharaab
(Alkohol) er det største synd.’
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De troede ikke på det og valgte selv at gå til Sayyiduna
ِ
‘AbdAllah bin ‘Umru اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َر. Og ‘AbdAllah bin ‘Umru
َﺻ
sagde, at Vores Elskede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ har udtalt: ‘En
konge af Banu Israeel fangede en mand og gav ham mulighed
for at vælge mellem at drikke alkohol, dræbe, begå hor eller
spise svinekød, ellers ville han blive dræbt; Han valgte at drikke
og da han havde drukket, gjorde han alt, hvad de ville have
ham til.’ (Al-Mustadrak, pp. 203, bind 5, Hadith 7.318, kitaab ash-sharia,
baab an a’azam al kabair sharab al-khamr)

Blind Alkoholiker
I Faizan-e-sunnat på side 427 skriver Ameer-e-Ahle Sunnah
‘Allama Abu Bilal Muhammad Ilyas Attar Qadri ـﺖ ﺑَـ َﺮﻛَـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَ ْـﻪ
ْ َدَاﻣ
at: ‘Jeg husker tydeligt, en sund og rask ung mand, der arbejdede
i Jorrya Bazar (Område i Karachi). Han var en prominent
person både pga. sit udseende og sin måde at tale på. Der kom
et tidspunkt, hvor han blev bind og begyndte at tigge for at
overleve. Jeg fandt ud af, at han var blevet blind pga. noget
dårligt (naqis) vin, han havde drukket. (Faizan-e-sunnat s.42)

Alkohol Og Død
Den, der drikker, gør det for nydelse, men tumpen aner ikke,
at han drikker gift i den tro at det er sirup. I juli 2008 i Gujrat
(Indien) døde 107 personer pga. giftig alkohol. Og i 2007 i
området Karnatek (Indien) og Tamil Nadou (Indien) døde ca.
150 personer af samme grund. I Karachi døde der i løbet af tre
38

Syndernes Moder

3 dage i 2007 ca. 40 personer pga. giftig alkohol. En vestlig
forsker siger, at 51 % af de der bliver alkoholikere (Afhængige),
når de er mellem 12 og 23 år dør; hvorimod der normalt dør
mindre en 10 % i den alders gruppe. En anden forsker fortæller
at de 20-årige, man har en formodning om vil leve ca. 50 år,
lever ikke længere end 35 år pga. alkohol forbrug.
Forsikringsselskabers statistikker viser også at alkoholikeres
levetid er 25-30 % kortere end normalt. Kære islamiske brødre
alkohol er netop pga. alt dette Haram i islam.

Forsøg På Forbud Mod Alkohol
I Europa hvor alkohol er blevet drukket i århundrede, gjorde
ledelsen i Milano et forsøg på at stoppe unge fra at drikke ved
at forbyde salg til unge. Hvis unge under 16 år blev taget i at
drikke, kunne forældrene risikere bøde på op til 500 euro. En
rapport viser at hver tredje 11-årig havde problemer med
alkohol.
I et land hvor vin har været en del af kulturen længe, var et
sådan forbud overraskende. Forbrug af alkohol af børn helt
ned til 11-år var et alvorligt problem. Det er nu forbudt at
sælge alkohol til unge under 16 år i butikker, restauranter, barer
osv. I tilfælde af at loven ikke afholdes, kan ejeren (den der
sælger) og forældrene til den unge risikere bøde.
Kære islamiske brødre, de samfund der kendes for at være
kultiverede prøver at gøre alt for at stoppe den unge befolkning
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fra at indtage alkohol. Måden oplysningen i islam foregår på
ser vi nærmere på: I det arabiske samfund var alkohol en del af
folks liv, de blev først gjort opmærksomme på tabene trin for
trin, så de kunne udvikle had til det. Derefter blev det erklæret
َﺻ
Haram.Vi finder mange udtalelser fra Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ ,
hvor vi bliver oplyst om afholdelse fra alkohol, tabene og
hvordan man kan beskytte sig:

Alkohol Og Imaan (Tro)
De folk der var blevet oplyst og havde accepteret islam, for dem
betød Troen meget, da de havde ofret meget for den. De blev
derfor oplyst om at afholde sig fra alkohol, ellers risikerede de
at miste, det de havde ofret så meget for.

5 Ahadith af Profeten ﷺ
1.

Den, der drikker om morgenen, er ligesom en vantro hele
dagen (han forsømmer ihukommelse af Allah ) َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, og
det bliver aften i denne tilstand. Den der drikker om aftenen,
er ligesom en vantro hele natten, og det bliver morgen i en
sådan tilstand. (Al musanaf l’abad Ar-razaq, kitaab-us-sharaba wa
az-zaroof, baab ma yaqaal fi sharaab, s.149, bind 9 Hadith 17383)

2.

Når en bryndefuld følger sine lyster, er han ikke en troende
(m’omin). Når en tyv stjæler, er han ikke en m’omin. Når
en dranker drikker, er han ikke en m’omin (troende). (Sahih
muslim, Kitaab-ul-Imaan, baab biyan nuqsan al-Imaan bil-ma’asi s.
48, Hadith 57)
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3.

Dem der begår hor eller drikker, har taget islams bånd af
sin hals, men hvis han derpå angrerS, acceptere Allah َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
hans anger. (Sunan Nasāiī, pp. 783, Hadith 4882, Sunan Nasāiī, Kitaab
qat’a al-sariq baab t’azeem, as-saraqa)

4.

Den der drikker, Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞtager lyset (Noor) af Troen
fra hans hjerte. (Al-M’uajam Al-ausat, s.110, bind 1, Hadith 341)

5.

Den der begår hor eller drikker, Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞtager Imaan
(Tro) fra ham, som en person tager sin kjortel af sit
hoved. (Al mustadrak, kitaab-ul-Imaan, baab azarni al’abd kharaja
minhu-al-Imaan s. 176, bind 1 Hadith 65)

Forsømmende Alkoholikers Slutning
َّ  َﺻvendte
De der blev udannet hos Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ
ryggen til alkohol, lige så snart de blev klar over, at den var
grund til, at man mistede sin Tro, som de havde ofret så meget
for. De, der har fået Troen uden at ofre noget falder nemt i og
beskytter ikke deres Tro. De bør tænke på, hvor nemt, de gør
det for satan at tage deres Tro.

Hvis de dør i en sådan tilstand, og skal stå overfor Allah ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ,
og afgive regnskab og ikke længere har muligheden for at
َﺻ
angre, hvad vil de gøre? Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ siger: ‘Den
alkoholiker, der dør uden at angre, vil blive præsenteret hos
Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞsom en afgudsdyrker.’ (Al-masnad lil-Imam Ahmad bin
Hanbal, Masnad ’AbdAllah bin Abbas s.583 Hadith 2453)
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ِ
Sayyiduna ‘AbdAllah Ibn Abi Auf اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرsiger: ‘Den, der er
afhængig af alkohol, og dør i den tilstand, er død som en, der
dyrker Laat og Uzza.’ (2 idoler som afgudsdyrkerne tilbad) Til
spørgsmålet: ‘Er personen afhængig, når/hvis han altid er
beruset?’ Svarede Han: ‘Nej, en afhængig er en, der drikker
ligeså snart, han får muligheden, også selvom det er efter flere
år.’ (Kitaab al Khabair liz-Zahbi, Al kabira at-tase’a ashra, sharb-al-khamr,

s.92, Al kamil fi d’afata-ar-rijal, Ar-raqam 445 al-hassan bin ’amara, s.104,
bind 3)
ِ
Sayyiduna Abu Musa اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرberetter (med henvisning til
sin far): ‘Han plejede at sige, at han ingen forskel så i at drikke
eller at forlade Allah og bede til en søjle.’ (Sunnan An-nisai, Kitaab-

us-shari’a, baab zikr ar rawayaat al-mughlizat fi sharb al khamr, s. 894,
Hadith 5676)

I bogen ‘Jahannum men ly jany waly ‘amaal’ udgivet af
Maktaba-tul-Madina, kan man på side 558 bind 2 læse, at det
der menes med det er, at en alkoholiker og en afgudsdyrker er
lige store syndere. Det er berettet om Sahaba ﻋَـﻠ َﻴ ْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْان, at da
alkohol blev forbydet, gik de til deres venner og sagde: ‘Alkohol
er forbydet, og den er erklæret svarende til afgudsdyrkelse (i
synd).’ (Al m’ujam Al-kabeer, s. 30, bind 12, Hadith 12399)

Alkohol Som Medicin
Det er ikke tilladt at bruge alkohol som medicin. Umm-ulِ
mo’mineen Sayyidatuna Umm Salma اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋﻨْ َﻬﺎ
ُ َ  َرsiger: ‘Min
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datter blev syg og jeg bryggede vin til hende, da den var
َﺻ
skummende, kom Allah  ﻋَ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞVelsignede Profeten اﷲﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ .
ِ
ِ
َ
ٖ
ﺻ
َ
Han اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ َوا ٰﻟﻪ َو َﺳﻠ ّﻢ
ُ ّ َ spurgte, hvad det var, og jeg fortalte, at
min datter var syg og jeg havde brygget noget vin til hende.
َﺻ
َ
ﻋ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ sagde hertil: ‘Det der af Allah  َ َّﺰ َو َﺟ ّﻞer
blevet gjort Haram for min Ummah, i det ligger der ikke
helbredelse for den (Ummah).’ (Al-m’ojam Al-kabeer, s. 326, bind 23,
Hadith 749)

Det der er Haram, er ikke helbredende, Sayyiduna Abu
AbdAllah Muhammad bin Muhammad ’Abdari Fasi Maliki
(737 AH) skriver i sin bog Al-madkhal, at ovennævnte Hadith
belyser, at det der er Haram, velsignelse i dens nytte afsluttes.
(Al-madkhal s. 307, bind 2)

Alkohol Og At Miste Af Imaan (Tro)
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Fudail bin Iyaad ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرgik til en af sine elever,
som var døende og begyndte at recitere Surah Yasin. Eleven
sagde: ‘Stop recitationen af Surah Yasin.’

Sayyiduna

ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

ٌ
ﻮل اﷲ
 َﻻ ِا ٰ ا َِّﻻ اﷲ ﻣ.
ُ ﺤ َّﻤﺪ َّر ُﺳ
َ ُ ُ
َ

opfordrede derefter til at læse Kalima

Og eleven sagde: ‘Jeg vil ikke læse det, jeg

er træt af det.’
Det var hans sidste ord. Sayyiduna Fudail var meget trist over
sin elevs dårlige bortgang. Han græd i 40 dage, efter 40 dage
drømte han at Englene førte hans elev til Jahannum (helvede).
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Fudhail ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرspurgte ham: ‘Hvorfor tog Allah
 ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞdig din viden? Af mine elever var du med høj placering!’

Han svarede; ‘Pga. 3 mangler, den første var sladder, jeg sagde
et til dem, og andet til kammerater (medstuderende), det andet
var jalousi, jeg var jaloux over for mine kammerater, det tredje
var alkohol, jeg havde en sygdom for helbredelse, og i samråd
med lægen indtog jeg et glas alkohol hvert år. (Minhaj-Ul-Abideen,
Asool Salook Tareeq al-khouf wa ar-rija’, alasl ath-thalith fi dhikr ma w’ad
s. 165)

Når en der drak alkohol som medicin kan ende sådan, hvordan
vil de, der drikker alkohol uden grund, så ende? Vi ønsker
Allahs  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbeskyttelse fra katastrofe og krise.

Forsøg På At Gøre Et Æsel Til En Hest
Nogle mennesker snyder sig selv, ved at tænke, at de ikke
drikker sharaab (Alkohol) men whisky, brandy, champagne
eller øl. De prøver at forvandle et æsel til en hest (Pakistansk
ordsprog), en hest er en hest, og et æsel er et æsel. Bare fordi at
drikkelsen hedder noget andet, er det ikke ensbetydende med,
at det ikke længere er alkohol. Vores elskede og Ærede profet
َّ  َﺻsagde for århundrede siden: ‘Nogle i min
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ
Ummah vil ændre sharaabs navn og drikke det, der vil blive
spillet musik, og sangerinder vil synge. Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvil sænke
dem i jorden, og forvandle nogle af dem til aber og svin.’
(Sunnan Ibn Maja, Kitaab-al-fitan, baab-al-’aqoobat, s.368, bind 4 Hadith
4020)
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10 Dårlige Ting Ved Alkohol
Imam Abu Al-Farj Abd-arrahman bin ‘Ali Muhadith Jauzi
ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ ( َر597 AH) skriver i Bahr-Ud-Dum’u: Husk, der er
10 dårligdomme ved drikning:
1.

Det er årsag til sygdom i hjernen. Personer bliver til grin,
selv over for børn. Imam Ibn Abi Ad-Dunya siger: ‘Jeg så
en dranker der tissede, og smurte sit ansigt ind i urin, og
sagde flg: Ya Ilahi  ! َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞGør mig blandt de der søger
tilgivelse i overflod og er rene. ‘Han fortæller videre, at
have set endnu en mand, der i tilstand af beruselse havde
kastet op. En hund slikkede ham i ansigtet, og den berusede
mand sagde til hunden: ‘Oh min herre! Må Allah َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
belønne dig med anciennitet som ‘Awliya.’

2.

Det er spild, ødelæggende for ens formue, og er grund til
ِ
fattigdom. Sayyiduna ‘Umar Farooq اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرbad til
َ
َ
Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ ّﻞog sagde: Oh Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞ, skænk os med klar
befaling vedrørende sharaab (alkohol), de der spilder
formuen, og æder forstanden op.

3.

Det er grund til had og fjendskab:

َّ ُ ۡ ُ َ َّ
َۡ
َ اﻟﺸ ۡﻴ ٰﻄ ُﻦ اَ ۡن ﻳُّـ ۡﻮ ِﻗـ َﻊ ﺑ َ ۡﻴ َﻨ ُﻜ ُﻢ اﻟ ۡـ َﻌ َﺪ
َ او َة َواﻟ ۡ َﺒ ۡﻐ َﻀ
ﺂء ِ ا ۡﻤـ ِﺮ
اِﻧﻤﺎ ﻳ ِﺮ ﻳـﺪ
ُ ُ َۡ ۡ َ
ٰ َّ َ ۡ َ ۡ َ َ ُ َّ ُ ۡ َﻋ ۡﻦ ۡ ٰ ّ َ َﻋﻦ
﴾۹۱﴿ اﻟﺼ ِة ﻓ َﻬﻞ اﻧ ۡ ّ ۡﻨ َﺘ ُﻬ ۡﻮ َن
ِ واﻟﻤﻴ ِ ِ وﻳﺼﺪ ﻢ ذِﻛ ِﺮ ا ِ و
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Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘Satan ønsker at skabe spild mellem jer med sharaab (beruselse)
og hasardspil og afholde jer fra ihukommelse og fra at bede og
afstår I?’ (Juz 7, Surah Al-Maida, Ayah 91)

Efter åbenbaringen af denne ayah, sagde Sayyiduna ‘Umar
ِ
َ
ﻋ
ﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ َ  َر: Ya  ! َ ّﺰ ََو َﺟ ّﻞVi er holdt op.
4.

Det afholder alkoholikeren fra fornøjelsens af mad og ret
tale.

5.

Ved tilfælde er det årsag til at personens kone bliver Haram
for ham, og hvis han alligevel bliver sammen med konen,
begår han hor. Tilfældet kan være at personen under
beruselse lader sig skille fra sin kone og efterfølgende
glemmer det. Og er ikke klar over det, og kommer derved
til at begå hor. Sahaba  َﻋـﻠ َﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانsiger, at den der giver sin
datters hånd til en alkoholiker, har givet hende ud til hor.

6.

Det er nøglen til alt ondt (Syndigt), og trækker personen
ned i mange synder. Det fortælles om Sayyiduna ’Uthman
ِ
Ghani اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َر, at han i en khutba (prædiken) sagde:
‘Oh folk! Beskyt jer fra at drikke, det er roden til alle
synder.’

7.

Det tiltrækker personen til synderes forsamlinger, og
lugten heraf erpinefuld for ens to Engle.
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8.

Det (indtag af alkohol) lukker dørene til Himlen for
personen, så hans handlinger (a’amaal) og bøn (dua) ikke
når op.

9.

Det gør straffen, 80 piskeslag wajib på alkoholikeren. Hvis
hans slipper for straffen på jorden, vil han blive udsat for
den Aakhira.

10. Det udsætter både personens liv og Imaan for fare. Og
man risiker at miste troen (Imaan) ved sit dødsleje. (Bahr
Ad-dam’oo, s.214)

Forbandelse Over Alkoholikere
َﺻ
Vores elskede og Ærede profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ har forbandet
(lanat) 10 personer, der har med Sharaab (Alkohol) at gøre:

1.

Den der brygger

2.

Den der får brygget

3.

Den der drikker

4.

Der der løfter

5.

Den der får løftet

6.

Den der servere/tilbyder

7.

Den der sælger

8.

Den der bespiser sig og andre af indkomsten heraf

9.

Den der køber
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10. Den der får det købt. (Sunnan at-tirmidhi, kitaab-al-biyu’u, baab
an-nahi an yat-takhiz al-khamr khalaa, s. 47, bind 3, Hadith 1299)
ِ ﲪ ُﺔ ا
Imam Muhammad bin Uthman Az-Zahbi ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ ( َر748
AH) skriver i Kitaab-ul-Khabair, at en alkoholiker er umoralsk
og mal’oon (forbandet), eftersom Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog Allahs Profet
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ ّ َ har sendt lana over ham. Så hvis nogen køber
ingredienser til at brygge alkohol er han mal’oon en gang, hvis
han så brygger er han mal’oon 2 gange, og når han servere det
bryggede, er han mal’oon tre gange. (Kitaab-al kabair, al-kabeera

at-tas’ea ’ashra, sharb-al-khamr s.94)

Had Til Hver Dråbe Af Alkohol
Ameer-ul-momineen Sayyiduna ‘Ali Murtaza ـﺎﱃ َو ۡﺟ َـﻬـ ُﻪ اﻟـۡ َﮑـ ِﺮﻳۡﻢ
ٰ ﮐَـ َّﺮ َم اﻟـﻠـ ُﻪ ﺗَ َـﻌ
siger, at hvis en dråbe alkohol, faldt i en brønd, og der på det
sted blev bygget et tårn, ville jeg ikke sige adhan (kalde til bøn)
der. Og hvis en dråbe alkohol faldt i en sø, og søen tørrede, og
der voksede græs, ville jeg ikke lade mine dyr græsse der.
(Tafseer kashaaf,(Juz 2 sura Al-Baqara ayah 219) side 260, bind 1)

Straf For En Tår Alkohol
َﺻ
Allahs  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞelskede, shafi’e på dommedagen اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ
َ
udtaler at Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ ّﻞsendte Ham som nåde og som
retledelse til alle verdener, og Han blev befalet at ødelægge
musikinstrumenter fløjter og trommer. Og smadre alle afguder
َﺻ
der blev dyrket i Zamana-e-Jahiliya (før Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ
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tid) Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞlovede ved sin Izzah (ophøjethed), at den der
drak en eneste tår alkohol, vil stå overfor at skulle drikke
Jahannums (Helvedes) kogende vand, omend han bliver straffet
eller bliver tilgivet. Og den der af frygt for Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞikke
drikker, vil få tilbudt Jannahs (Paradiset) rene drikkelse, (Al
masnad lil-Imaan Ahmed bin Hanbal, Hadith Abi Imama al-libahli s. 286,
bind 8, Hadith 22.281)
َﺻ
I en beretning kan man læse at kongen af Madina اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ
udtalte: ‘Den der drikker en tår alkohol, hans Fard el. nafl
handlinger bliver ikke accepteret i 3 dage. Og den der drikker
et helt glas, hans bøn bliver ikke accepteret i 40 dage. Og når en
person altid drikker, er det haq (ret) for Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞat lade ham

drikk

ْ
ْ
ﺨﺒﺎل
ﻧَﻬﺮ اﻟ
َ َ
ُ

(Nahr-ul-khabaal).’ Der bliver spurgt: ‘Ya
ْ

َﺻ
RasoolAllah اﷲ َﺗ َﻌﺎ ٰﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ Hvad er ﺨ َﺒﺎل
َ  ﻧَﻬ ُﺮ اﻟNahr-ul-Khabaal?
Svaret var: ‘Betændelse (pus) af de der er i helvede.’ (Al-m’ujam al-

ْ

kabir, s.154, bind 1, Hadith 11465 m.flere)

Allahs Utilfredshed Med Alkoholikere
َﺻ
Kongen af Madina, Freden af hjerter Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ
udtaler: ‘Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞer vred i 40 dage på den, der drikker, og
alkoholikeren er ikke klar over om han dør i løbet af de dage.
Hvis han drikker igen, har han igen vrede i 40 dage, og han ved
ikke om han dør i løbet af de dage. Hvis han drikker igen, har
han igen Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞvrede i 40 dage, det bliver til 120 dage.

Hvis han drikker igen efter 120 dage, er han blandt
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ْ

(Radghatul-Khabaal). Der blev spurgt: ‘Hvad er ? َر ْد َﻏـ ُﺔ اﻟ َﺨ َﺒﺎل
Svaret var: ‘Sved og betændelse (pus) af de der er i Jahannum.’
(AL- zawajir, ’an iqtaraf al kabair s. 310, bind 2, Sunnan Ibn Maja, Kitaabush-sharia, s. 62, bind 4, Hadith 3377)
َﺻ
Den Ophøjede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ udtaler: ‘Den der drikker,
har ikke Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞtilfredshed i 40 dage, dør han i denne
periode, er han død i tilstand af khufr (vantro). Hvis han angre
og beder om tilgivelse vil han blive tilgivet. Hvis han nu
drikker igen er det Haq (ret) for Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞat lade ham drikke

ْ
ﺨﺒﺎل
ﻃ ۡﻴﻨﺔ اﻟ
ِ
َ َ ُ َ

(teena-tul-khabaal).’ Der blev spurgt: ‘Ya RasoolAllah

ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
َّ َﺻ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ

ْ

Hvad er  ! ِﻃ ۡﻴ َﻨ ُﺔ اﻟ َﺨ َﺒﺎلSvaret var: ‘Betændelse
(pus) af de, der er i Jahannum.’ (Al-masnad lil-Imam Ahmed bin
Hanbal, Hadith Asman’ Ibnat yazeed, s. 443, bind 10, Hadith 27674)

Alkoholiker Og Bøn
I islam er der gjort en stor indsats for at holde muslimer væk
fra khabathat (ondt) af alkohol. Det ene var, at alle dens dårlige
effekter blev påpeget, så folk kunne beskytte sig. Betingelsen
for at en alkoholiker betragtes som vantro, er at han ikke kender
alkoholen Haram, når han drikker den. I Bahaar-e-sharia kan
vi læse: Når noget af Nas-e-qat’i (bevist ved Quran og Hadith)
er påvist Halal og man kalder det Haram, og når noget er påvist
Haram, og man kalder det Halal begår man kufr (vantro), når
denne Hukm vedrører kutymer af deen (Islam). Eller når
nægteren er klar over Hukm-e-qat’i. (Bahar-e-sharia s.172, bind 29)
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Forbuddet mod shraab (alkohol) er påvist med nas-e-qat’i. En
af ulemperne er at ens obligatoriske bønner ikke accepteres i 40
dage. (Ahadith der underbygger dette er præsenteret nedenfor)
َﺻ
Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ har sagt: ‘Den fra min Ummah, der
drikker, hans Fard (obligatorisk) bøn (5 daglige bønner) bliver
ikke accepteret.’ (Al-mustadrak, kitaab-al-imama wa salah al jama’a, s.
537, bind 1, hadith 984)
َﺻ
Lederen af alle Profeter اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ har udtalt: ‘Den der
drikker hans bøn accepteres ikke i 40 dage, men hvis han
angrer, tilgiver Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ. Hvis han drikker igen (anden gang)
accepteres hans obligatoriske bøn igen ikke i 40 dage, men hvis
han angrer, tilgives han. Og hvis han igen (tredje gang) drikker,
accepteres hans obligatoriske bønner ikke i 40 dage. Men hvis
han angrer (tredje gang), accepteres han anger. Hvis han igen
(4. gang) drikker, accepteres han bøn ikke i 40 dage. Og hvis
han nu (4.gang) angrer, og søger tilgivelse, bliver han ikke

ْ

ْ

tilgivet, men skal drikke af ( ﻧَﻬ ُﺮ اﻟ َﺨ َﺒﺎلNahr-ul-khabaal).’ Beretteren
blev spurgt om, hvad Nahr-ul-khabaal er, og han svarede, at
det er den å (Nahr), hvor helvedets folks betændelse (pus)
løber. (Sunnan at-tirmidhi, kitaab-ash-sharik, baab maja fi sharaab alkhamr s.341, bind 3, Hadith 1869)
َﺻ
Vores Elskede og Ærede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ siger ‘Når en
drikker, og ikke bliver beruset, så vil hans bøn ikke blive
accepteret, så længe beruselsesmidlet, er i hans krop. Og hvis
han dør i denne tilstand, dør han i tilstand af kufr.’ (Sunan Nasāiī,

pp. 895, Hadith 5679, Sunan Nasāiī, kitaab, ash-sharia)
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َﺻ
Vores Ophøjede og Elskede Profet اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ siger: ‘Den
der drikker, og alkoholen når hans mave, hans bøn accepters
ikke i 7 dage, og dør han, dør han i tilstand af kufr.’ Profeten
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ ّ َ siger videre: ‘Hvis alkoholen formindsker hans
forstand, og hans Fard bøn bliver afbrudt (han glemmer midt i
bønnen). I en anden beretning er det sådan: ‘Hvis alkoholen
får ham til at glemme Quran, accepteres hans bøn ikke i 40
dage, og hvis han dør i løbet af denne periode, dør han i tilstand
af kufr.’ (Al-marj’a as-sabiq Hadith 5680)

15 Grunde Til Muslimers Undergang
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ har udtalt: ‘Når min Ummah tager 15
ting til sig, bliver de mødt med katastrofer.’ Der blev spurgt:
َّ  ! َﺻHvad er det for nogle?’
‘Ya RasoolAllah اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ
ِ
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ svarede:

1.

Folk vil betragte fælles formue som sin egen ejendom.

2.

Og andres formue som er i deres beskyttelse som fælles
formue.

3.

Zaka (hjælp til fattige) vil blive betragtet som løsesum
(byrde, som de skal frigives fra).

4.

Manden vil adlyde konen.

5.

Og være ulydig overfor sin moder.

6.

Man vil være god mod sin ven.
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7.

Og ond mod sin fader.

8.

Der vil være højlydt råben i masaajid.

9.

Den mest nedværdigede person vil være nationens leder.

10. Folks ondhed vil gøre, at de vil få respekteret.
11. Alkohol vil blive drukket.
12. Folk vil gå i silke.
13. Folk vil ansætte sangerinder/danserinder.
14. Der vil være musik instrumenter i hjemmene.
15. De, der kommer efter, vil forbande, de der var før. Så skal
folk vente på den røde storm eller på, at blive sænket til
jorden, eller at ansigterne gøres Maskh (forvrænget).
(Sunnan at-tirmidhi, kitaab-al-fitan, baab maja’ fi ’alamat haul almaskh wa al-khasaf, s.89, bind 4, Hadith 2218)

Forskellige Former For Straf
َﺻ
Vores Ophøjede Profet اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ har udtalt: ‘Ved Allah
َ َﻋ َّﺰو َﺟ ّﻞsom er Herre over mit liv! Nogle folk fra min Ummah, vil
َ
tilbringe deres nat i synd, hovmod og arrogance, spøg og skæmt
og deres morgen vil gå ind sådan, at de pga. at de kendte Haram
for Halal, havde sangerinder/danserinder, drak og klædte sig i
silke vil være ved forvrængning være ændret til aber og grise.’

(Al-masnad, lil-Imam Ahmed bin hanbal, Akhbar ’Ibada bin as-samat, s.424,
bind 8, hadith 22854)
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ِ
I en beretning leveret af Sayyiduna Abu Umama اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ َر
ِ
َﺻ
hedder det, at Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ udtalte: ‘En gruppe i
denne Ummah, vil tilbringe deres nat med drikkelse og
spisning, spøg og skæmt, men når de vågner om morgenen, vil
de være aber og grise. De vil opleve sænkning i jorden, og sten
faldende fra himlen. De vil endda være sådan, at folk vil vågne
om morgenen og sige: ‘I nat er den stamme blevet sænket i
jorden, og i nat er den persons hjem sænket i jorden.’

Der vil helt sikkert falde sten ned over dem fra himlen, ligesom
der blev gjort mod Lut-folkets stammer og hjem. De vil sikkert
opleve en ødelæggende storm, ligesom den der ødelagde ’Aad
folkets stammer og hjem. Dette vil de opleve fordi, at de
drikker, klæder sig i silke, har sangerinder, tager renter og er
ubarmhjertige.’ (Sh’ob-al-imaan, baab fi al-muta’im wa al-mashaarib,
s.16, bind 5 Hadith 5.614)

Alkoholikerens Straf
Sayyiduna Imam Abu ‘Ali Abbas Ahmed Bin Muhammad Bin
ِ ﲪ ُﺔ ا
‘Ali bin Hajr Maliki Shafe’i ﷲ َﺗﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ ( َر974 AH) skriver i sin
ْ

اﺟﺮ ﻋ ْﻦ اِﻗ
اﻟﺰو
 َﺻ َّ اﷲ ﺗ ﻌ ﺎﱃ ﻠ ﻴ ِﻪ و ا ٰﻟ ِ ٖﻪ وﺳ ﻠ َﻢhar udtalt:
ِ ﱰ
bog ﻜ َﺒﺎ ِ ﺮ
َ اف اﻟ
َ ِ َ َ ّ َ , at Profeten ّ َ َ َ ْ َ َ ٰ َ َ ُ
َِ
‘Beskyt jer fra alkohol, der er roden til alle synder! Den der
ikke afholder sig fra alkohol, adlyder ikke Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog Allahs
َّ  َﺻ, og gør sig derved fortjent til straf.
Rasool اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ
Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞSiger (Juz 4, Sūra An-Nisa Ayah 14):
ْ
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ّٰ
ٗ َ ُ َّ َ َ
ۡ َّ ۡ َ َ
ﺺ ا َ َو َر ُﺳ ۡﻮ ٗ َو ﻳَﺘ َﻌﺪ ُﺣﺪ ۡوده
ِ و ﻣﻦ ﻳﻌ
ۡ ُ ٌ َ َ َ
ً َ ً َُۡ ُۡ
﴾٪۱۴﴿ ٌ ﺎرا ﺧﺎﻟِﺪا ِﻓ ۡﻴ َﻬﺎ َو ٗ ﻋﺬاب ّﻣ ِﻬ
ﻳﺪ ِﺧ ﻧ
Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘Og den der er ulydig over for Allah og Hans Rasool, og går ud
over alle Hans grænser; Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞvil sende ham i Ilden, hvor
han vil være altid; Og for ham er ydmygende straf.’
(Az-zawajir ’an iqtaraaf al-kabair s.314, bind 2)

Straffen På Jorden
ِ
َﺻ
َ ِٖ ِ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
Sayyiduna Anas اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرberetter, at Profeten ﺎﱃ َﻠَﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳ ﻠ ّﻢ
ُ ّ َ
straffede alkoholikere med slag med en gren eller sko. Sayyiduna
ِ
Abu Bakr اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋـﻨْ ُﻪ
ُ َ  َرstraffede med 40 piskeslag. Da folk under
ِ
Sayyiduna Umars اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرkhilafa flyttede til landet (tæt på
ِ
grønne egne), rådførte Sayyiduna Umar اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرsig med
Sahaba  ﻋَـﻠ َﻴْﻬ ُِﻢ اﻟ ّ ِﺮ ْﺿ َﻮ ْانom grænsen for straffen for at drikke.
ِ
Sayyiduna AbdArrahman bin ‘Auf اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
َ  َرforeslog 80
ُ
piskeslag, og det blev vedtaget. (Saḥīḥ Muslim, pp. 938 Hadith 1706,

Saḥīḥ Muslim)

I andre beretninger er, at straffen (80 piskeslag) blev vedtaget
efter forslag fra Sayyiduna ‘Ali ـﺎﱃ َو ۡﺟـﻬَـ ُﻪ اﻟـۡ َﮑـ ِﺮﻳۡﻢ
ٰ َ َﮐـ َّﺮ َم اﻟـﻠـ ُﻪ َﺗـﻌ. (Muaṭā Imām

Mālik, pp. 351, bind 2, Hadith 1615, Muaṭā Imām Mālik)
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Straffen I Graven
Den der ikke angrer sit alkoholindtag, og dør i denne tilstand,
ِ
om ham siger Sayyiduna ‘AbdAllah bin Mas’ood اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َر:
‘Når en alkoholiker dør, så begrav ham, hæng mig op på i
træstykke og åben graven. Hvis ikke i ser hans ansigt vendt
væk fra Qibla (bederetning), kan i lade mig blive hængende.’
(Kitāb-ul-Kabāir, pp. 96, Kitāb-ul-Kabāir lil-zahabi)
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Masrooq ﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرberetter, at den der involverer
sig i tyveri, indtag af alkohol eller begår hor og dør, på ham er
sat to slanger, der flår han kød af og spiser det. (Sharh as-sudoor,

s.172)

Kære islamiske brødre! Hvis man ender i graven med sin tro
(imaan) i behold, vil man være fri for hårdhed i den, og den vil
være en have fra paradiset.

Ligklædetyv
Sayyiduna Abu Ishaaq  ﻋَـﻠ َـ ﻴْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟ َّﺮ ِازقfortæller, at han så en
mand, der skjulte halvdelen af sit ansigt, han spurgte ham om
grunden til dette. Manden fortalte, at han om natten åbnede
grave og stjal ligklæder. Da han en nat åbnede en kvindes grav
op og ville stjæle ligklædet, gav den døde kvinde ham en
lussing, og han havde stadig mærket efter det. Sayyiduna Abu
ِ ﲪ ُﺔ ا
ِ ﲪ ُﺔ ا
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
Ishaaq ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرskrev det til Imam Auza’i ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َر, som
anmodede om at høre ligklæde tyvens beretninger om
ِ ﲪ ُﺔ ا
menneskene i gravene. Sayyiduna Abu Ishaaq ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ َر
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spurgte ligklæde tyven, og han fortalte at de flestes ansigter, var
ِ ﲪ ُﺔ ا
vendt væk fra Qiblah. Da Imam Auza’i ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرhørte dette
sagde han: ‘Skam! Det er folk, hvis liv ikke er endt godt, dvs. de
holdt fast i synder mens de levede, og pga. det endte det sådan.’
(Rooh al-bayaan, Al-juz at-task al-ashra, Al-furqaan, s.249, bind 6) Må
Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbeskytte os fra en dårlig slutning, og må Han ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ
beskytte den muslimske Ummah fra alkohol, da det er en
grund til dårlig slutning på livet (Aameen).

Barnets Ældning
En ældre fortæller at hans søn døde, han så ham i sin drøm
nogle dage efter begravelsen, og hans hår var gråt. Manden
spurgte ham: ‘Oh min søn! Da jeg begravede dig var du et
barn, hvordan er du blevet så gammel?’ Han svarede: ‘Kære
far! En mand der drak, mens han levede er begravet ved siden
af mig. I hans grav kom Helvedetsild med sådan en kraft, at
alle børn her er blevet gamle.’ (Kitāb-ul-Kabāir, pp. 9, Kitāb-ulKabāir lil-zahabi)

Helvedets Nakke
ِ
Sayyiduna Abu Huraira اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻋ ْـﻨ ُﻪ
ُ َ  َرberetter fra Profeten
َّ  َﺻ, at på dommedagen vil der fra helvedet
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢ
ٰ اﷲ ﺗَ َﻌ
ُ
komme ild ud i form af en hals, den vil have to øjne, som den
ser med, to ører som den hører med, og en tunge som den vil
tale med i en frygtindgydende stemme. (Sunan-ut-Tirmiżī, pp. 259,

249, bind 4, Hadith 2583, Sunan-ut-Tirmiżī)
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Asad Bin Musa ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرskriver i Kitaab-uzZohud, at dens halslignende ild vil sige: ‘Jeg er blevet befalet at
straffe nægterene. ‘Og så vil den hurtigere end en flyvende fugl,
Kunne se sit bytte (korn etc.), fange nægterene og smide dem i
helvedet. Og den vil sige: ‘De der var til gene for Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog
َﺻ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ , dem vil jeg straffe hårdt.’ Og den vil
kaste dem i ilden. (Kitaab-az-Zuhud Li Asad Bin musa, baab zikr ma

yad’i, youm al qiyammah s.75, Hadith 88)

Ergo på dommedagen vil helvedet sige:


Hvor er Allahs  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞmodstandere?



Hvor er Allahs  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞfjender?



Hvor er satans venner?

Oh I alkoholikere! Der tit er til gene for Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog Allahs
َﺻ
Rasool اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ ! Husk I vil ikke finde nogen udvej på
Dommensdag, selv folkemasse på Dommedagen vil ikke skjule
ِ ﲪ ُﺔ ا
jer. Sayyiduna Imam Hanbal ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرsiger, at Ilden vil
genkende en, som en fader genkender sin søn, og en søn
genkender sin fader. (Kitaab az-zuhud Li-Ahmad Bin Hanbal, Zuhud
’Umair bin Habib bin Hamasa’ s.205, Hadith 1.044)

5 Straffe På Dommedagen
I bogen ‘nekyon ki jaza’en aur gunahon ki saza’en skriver
Sayyiduna Abu Alaith Nasr bin Muhammad Samar Qandi
58

Syndernes Moder

َﻋـ ﻠ َـ ﻴْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـ ۡﻘَـﻮِ ی

(375 AH) på side 22 til 31, at der er nævnt
forskellige straffe for alkoholikere, som de vil blive udsat på
dommedagen:

Alkoholikers Udseende
1.

Han vil komme i den tilstand, at hans ansigt vil være sort,
øjne blå, tungen vil hænge ud helt nede til brystet, og han
vil savle blod. Folk vil genkende ham. Hils ikke på ham,
besøg ham ikke når han er syg, og dør han så deltag ikke i
hans Janaza (hvis han betragter alkohol som Halal) for
han er ligesom afgudsdyrker hos Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ.

Lugt Værre End Et Lig
2.

Alkoholikeren vil lugte værre end et gammelt lig, når han
kommer til live og kommer ud af graven. Han vil have en
flaske hængende om halsen og et glas i hånden. Slanger og
skorpioner vil være over hele hans krop. Han vil få sko af
ild på, så hans hjerne koger. Hans grav vil være en af
helvedets huller, som vil være tæt på Farao og Haman.

Velkomst Med Jernkugler
3.

På Dommensdag vil de, der begik hor og drak blive trukket
til Helvedet og dens døre vil blive åbnet. De Engle der skal
straffe, vil møde dem med jernkugler. De vil blive slået
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med kuglerne så mange dage som jorden har eksisteret. I
40 år vil personen blive stukket af skorpioner over hele
kroppen, og af slanger på hovedet, og hvis han stadig ikke
har nået sin destination, vil Ilden indfange ham, og sende
ham til slutstedet, og Englene vil slå ham, så han falder i.

ۡ َ َ َ َّ ُ
َﺖ ُﺟ ُ ۡ ُد ُ ۡ ﺑ َ َّﺪﻟ ۡ ٰﻨ ُ ۡ ُﺟ ُ ۡ ًدا َﻏ ۡ َ َﻫﺎ ﻟ َﻴ ُﺬ ۡوﻗُﻮا اﻟ ۡ َﻌ َﺬاب
ﻠﻤﺎ ﻧ ِﻀﺠ
ِ
‘Når engang deres hud er bagt, så vil Vi skifte det med nyt,
så de kan smage straffen’.
(Juz 5, Sura An-Nisa Ayah 56)

De vil skrige af tørst, og bede om bare en tår vand. Englene der
er ansvarlige for deres straf, vil servere dem Helvedets kogende
vand. Når de åbner munden for at drikke, vil kødet på deres
ansigter brænde af. Og når vandet når ned i maven vil deres
tarme blive skyllet ud af kroppen. Derefter vil alt komme på sin
plads igen, og de vil igen blive udsat for samme straf.

Straffens Skrækindjagende Syn
4.

På Dommensdag vil en alkoholiker komme med det han
drak i om halsen, og i hånden vil han have redskaber til
hvad der fik ham fordybet i verden. Han vil blive hængt
op på en galje af ild, og en vil fortælle: ‘Dette er ‘den’
(navn) søn af ‘den’ (navn).’
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Det vil lugte ud af munden på ham, og folk vil forbande ham.
Og Englene vil tage ham ned, og smide ham i Helvedet, hvor
han vil brænde i 100 år. Han vil råbe af tørst, og Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞvil
sende ham sved. Han vil bede om at få sveden fjernet. Inden
sveden er fjernet, vil ilden brænde ham til aske. Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞvil
genoplive ham, og han vil rejse sig. Hans hænder og fødder vil
være bunde, og han vil bliver trukket i ansigtet. Han vil skrige
af tørst, og vil få kogene vand. Ved sult vil han få tornede
planter, og det vil koge i hans mave.
Helvedets vogter Englen Malik اﻟـﺴـﻼَم
َّ  ﻋَـ ﻠَﻴْـ ِﻪvil have sko af ild, som
alkoholikeren vil få på, så hans hjerne begynder at koge til den
flyder ud gennem hans næse og øre. Alkoholikerens kindtænder
vil være af gløder, der vil komme flammer ud af hans mund.
Hans tarme vil blive skåret i småstykker og komme ud af
åbningen til endetarmen. Han vil blive lagt i en kiste med
gløder og flammer, denne straf vil vare 1000 år. Kistens åbning
vil være smal. Fra hans krop vil sive betændelse, hans kulør vil
ændre. Han vil klage, og der vil ikke være nåde. Han vil kalde, og
vil ikke få svar. Han fortæller om tørst, og Englen Malik اﻟـﺴـﻼَم
َّ َﻋـﻠَﻴْـ ِﻪ
vil give ham kogende vand. Når alkoholikeren tager fat i det,
vil hans fingre falde i småstykker, når han kigger på det, vil
hans øjne flyde ud, og kødet fra kinderne vil smelte.
Efter 1000 år vil han blive taget ud af kisten, og vil blive puttet i
hvor der er skorpioner og slanger, de vil knuse ham. Og der vil
blive lagt en sten af ild på hans hoved. Hvert af hans led vil
blive sat i jern, hænder og hals vil være i lænker, denne straf vil
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han komme ud af efter 1000 år. Englene vil derefter føre ham
til dalen Vail i Helvedet. Denne dal er varmest og dybest af alle
Helvedets dale. Der er også flere slanger og skorpioner der. Her
vil alkoholikeren også være 1000 år.

Opståen Fra Graven
5.

En alkoholikere vil stå op fra graven, og hans skinneben
vil være hævet, tungen vil hænge ud af munden helt ned
til brystet. Han vil have ild i maven, som brænder hans
indvolde op. Han vil råbe så højt, at al skabelse vil blive
bange. Skorpioner vil stikke ham, han vil være iført sko af
ild, hans hjerne vil koge. Han vil være sammen med Farao
og Haman i Helvede. Den der giver bare en bid mad til en
alkoholiker, vil blive straffet med slanger og skorpioner.
Og den der fylder hans behov hjælper med at trække
islam ned.

Alkoholikere Og Drikkelsen Af Paradiset
De m’omineen der afholder sig fra alkohol på jorden, vil i
Paradiset få severet drikkelsen af Jannah; Sharaab Tuhoor (ren
sharaab). Og de der drikker sig fulde her vil være foruden.
َّ  َﺻudtaler: ‘Al
Vores Elskede og Ærede Profet اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ
beruselse er sharaab, og al beruselse er Haram; den der drikker
på jorden og dør uden at angre, han vil ikke nyde sharaab
tuhoor.’ (Saḥīḥ Muslim, pp. 1199, Hadith 2003, Saḥīḥ Muslim)
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Alkoholikere Og Duften Af Paradiset
َّ  َﺻudtalte: ‘Jannahs duft vil kunne
Profeten اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ
duftes fra en afstand af 500 år, men den der er stolt over sine
handlinger, den ulydige og alkoholikeren vil ikke kunne dufte
den.’ (Al-mujam as-sagheer lit tabarani, s. 145, Hadith 409)

Og i andre beretninger kan man læse, at ikke kun duften af
Jannah, men alle goder fra Jannah vil være Haram for
alkoholikere. Sayyiduna Imam Muhammad bin ‘Abdullah
ِ ﲪ ُﺔ ا
Hakim ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرberetter, at Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞElskede Profet
َﺻ
َ
ﻋ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠَّﻢ
ٰ َاﷲ ﺗَﻌ
ُ ّ َ udtalte: ‘Det er Haq (ret) for Allah  َ َّﺰ َو َﺟ ّﻞ, ikke
at sende 4 slags mennesker i Jannah, eller lade dem nyde af
dens goder:
1.

Alkoholikeren

2.

Rente modtageren

3.

De der spiser af faderløses formue

4.

De der er ulydige overfor deres forældre.’ (Al-Mustadrak, pp.
338, bind 2, Hadith 7230, Al-Mustadrak, kitaab al bayo’o, baab an
arbi al-arba ’ard ar-rijael al-muslim)

ِ
Sayyiduna ‘Abdullah bin ‘Abbas اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ ﻋَﻨْ ُﻬ َﻤﺎ
ُ َ  َرsiger, at han brød
sig om udtalelse, indtil han fandt denne Hukm (befaling) i
Quran om ulydighed over for forældre:
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ُ َ َ ۡ َ ۤۡ ُ ّ َ ُ َ ۡ َ ۡ
ۡ ُ ُۡ ۡ َ ُۡ
﴾۲۲﴿ ﺎﻣﻜ ۡﻢ
ض و ﺗﻘ ِﻄﻌﻮا ارﺣ
ِ ان ﺗﻔ ِﺴﺪوا ِ ا ر

َّ َ
ُ َ ۡ َ
ﻓ َﻬﻞ ﻋ َﺴ ۡﻴ ۡ ِا ۡن ﺗ َﻮﻟ ۡﻴ

Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘Og er det jeres måde, at hvis I får magten vil I skabe fordærv på
jorden og ødelægge blodets band.’ (Juz 26, Sura Muhammad Ayah 22)

Og om de der praler over deres gerninger fandt jeg dette Vers:

َّ ُ َ
ُ َٰ
ُ ُ َ ُ ٰ
ۡ
َٰ ۡ
ﻳﺎﻳّ َﻬﺎ اﻟ ِﺬﻳۡ َﻦ ا َ ۡﻮا ﺗ ۡﺒ ِﻄ ۡ ا َﺻﺪﻗ ِﺘﻜ ۡﻢ ِﺑﺎﻟ َﻤ ِ ّﻦ َو ا ذي
Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘Oh I troende, lad ikke jeres almisser blive til intet ved forventning
om genydelse og ved krænkelse.’ (Juz 3, Sura Al-Baqara Ayah 264)

Og om alkoholikeren fandt jer dette Vers:

َ ۡ َ ۡ ُ َ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ ُ ۡ َ ۡ َ َّ ۤ ۡ ُ َ ٰ َ ۡ َّ َ ُّ َ
ﺎب َو ا ز ُم ِر ۡﺟ ٌﺲ
ﻳﺎﻳﻬﺎ اﻟ ِﺬﻳﻦ ا ﻮا اِﻧﻤﺎ ا ﻤـﺮ و اﻟﻤﻴ ِ و ا ﻧﺼ
ۡ ُ ُ َّ َ َ ُ ۡ ُ َ ۡ َ ٰ ۡ َّ
َ
﴾۹۰﴿ ۡﻢ ﺗﻔ ِ ُ ۡﻮ َن
ِّﻣ ۡﻦ ﻋ َﻤ ِﻞ اﻟﺸﻴﻄ ِﻦ ﻓﺎﺟﺘ ِﻨﺒﻮه ﻟﻌﻠ
Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘I Troende! Sharaab (Vin) og hasardspil, idoler og støbninger er
urene sataniske, så afhold jer fra dem og I vil få succes.’
(Juz 7, Surah Al-Maida, Ayah 90)
(Al-m’ojam al kabaer, s. 82, bind 11, Hadith 11170)
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Husk, at med en alkoholiker menes ikke, en der drikker hele
tiden, men en der drikker, når han får muligheden, og ikke
stopper og frygter ikke Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ. (Baḥru-dummu', pp. 167, Baḥru-

dummu')

Angre, Allahs  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞNåde Er Stor
Kære islamiske brødre, angre inden dørene for at få tilgivelses
lukkes. Synd for den der er ulydig over for Allah ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, og hans
destination bliver helvede. Så længe i er i live, sjælen er i kroppen,
skynd jer at angre. Døden er sikker og over en.

Dørene For Tilgivelse
َﺻ
َ
ﻋ
Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ siger: at Allah  َ َّﺰ َو َﺟ ّﻞhar skabt en dør
for angren i vest, og dens bredde er 70 års vej. Og den vil ikke
lukkes til den dag, hvor solen kommer op fra vest. (Sunan-ut-

Tirmiżī, pp. 316, bind 6, Hadith 18116, Sunan-ut-Tirmiżī, Masnad al-kufiyin,
Hadith safwan bin ’Asaal)

Fra Alkoholiker Til Lærd
I Faizan-e-Sunnat udgivet af Maktaba-tul-Madina Dawat-eislami, kan man på side 105 læse, at Sayyiduna Bishr Haafi før
angren var alkoholiker. Sayyiduna Bishr Haafi ﻋَـﻠ َـ ﻴْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َ ِﺎﰱ
gik en gang i tilstand af beruselse, og han så et stykke papir på
ْ ْﺴﻢ اﷲ اﻟﺮ
ﺣ ٰﻤﻦ
ِ ِ ِ . Han tog det op, købte
vejen, hvorpå der stod اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ
َّ ِ
َّ
duft, kom duft på det, og lagde det efterfølgende på et højt sted
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af respekt. Den nat hørte en ældre i sin drøm nogen sige: ‘Gå til
Bishr og sig, at du kom duft på mit navn og respekterede det,
og lagde det højt, Vi vil gøre dig Ren.’
Den ældre tænkte ved sig selv, at Bishr er en alkoholiker, jeg
har misforstået noget i drømmen. Han udførte Wudu, bad
frivillig bøn (Nafl), og lagde sig til at sove igen. 3 gange havde
han den samme drøm, han hørte: ‘Denne besked er til Bishr;
Gå og giv ham beskeden.’
Så denne ældre gik ud for at lede efter Bishr  َﻋـﻠ َـ ﻴْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـۡ َ ِﺎﰱ. Han
fandt ud af at Bishr var til fest, hvor der var alkohol. Han gik
derhen, og kaldte på Bishh. Folk fortalte ham, at han var fuld,
Men han bad dem om at fortælle, at der var en, der havde en
besked, og ventede udenfor. En gik ind og gav besked og Bishr
 ﻋَـ ﻠ َـ ﻴْ ِﻪ َر ْﺣـ َﻤ ُﺔ اﻟـﻠـ ِﻪ اﻟـ ۡ َ ِﺎﰱsagde til Ham: ‘Spørg hvem beskeden er fra.’
Den ældre svarede, at han havde en besked fra Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ. Da
Bishr hørte dette, rejste han sig hurtigt og kom ud barfodet.
Han hørte beskeden, angrede fra hjertet, og opnåede højt status,
og dominansen heraf gjorde at han forholdt sig barfodet. Han
blev derfor opkaldt Haafi (barfodet). (Tażkira-tul-Auliyā, pp. 68,
Tażkira-tul-Auliyā)

Må Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞhave nåde over ham, og tilgive os.
ٰ
ـﻪ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋ ٰ ﻣﺤ َّﻤﺪ
ﻠ
ﺻ َّ اﻟـ
ّ
َ ُ َ
َ ُ
َ
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Gode Maner, God Skæbne; Dårlige Maner, Dårlig
Skæbne
Kære islamiske brødre! En syndig dranker kan ved at respektere
Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞnavn, blive af Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞgjort til lærd fra at være
alkoholiker. Hvorfor skulle vi så ikke med Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞnåde
blive velsignet pga. de der har Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞnavn graveret på
hjerterne, og de der tit ihukommer Allah  ? َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞOg Den der er
َﺻ
alle auliya og anbiyas (profeters) Leder Profeten اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠَﻴ ْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠَّﻢ
ُ ّ َ ,
ِ
ِ
َﺻ
ٖ
hvor stor en betydning vil respekten af Ham اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ َواٰﻟﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ
ikke have.
َﺻ
Respekten af denne Ophøjede Leder اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ er helt
sikkert grund til optjening af gode gerninger. Sayyiduna Bishr
ِ ﲪ ُﺔ ا
Haafi ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرrespekterede Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnavn, og opnåede
َﺻ
høj status. Hvis vi respektere Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞElskede Profet اﷲ ﺗَﻌَ ٰﺎﱃ
ُ ّ َ
 َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢnavn, og kysser og berør øjnene når vi hører navnet,
hvorfor skulle vi så ikke opnå respekt? Sayyiduna Bishr Haafi
kom duft på Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞnavn og blev ren. Hvor der er lovprisning
َﺻ
af Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞOphøjede og Elskede Profet اﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ , og
vi sprøjter duft, hvorfor skulle vi, ikke der opnå renhed?

ٰ
ـﻪ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋ ٰ ﻣﺤ َّﻤﺪ
ﺻ َّ اﻟـﻠ
َ ُ َ
َ ُ ّ
َ

ْ
ﺻ ّ ُﻠ ۡﻮا ﻋ َ اﻟﺤ ِﺒ ۡﻴﺐ
َ
َ
َ

Sheikh-e-Tareeqah, Ameer-e-Ahle-Sunnah Mohammad Ilyas
Attar Qadri ـﺖ َﺑـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟ ْ َـﻌـﺎﻟِـﻴ َ ْـﻪ
ْ َ دَاﻣskriver I Faizan-e-sunnah på side
95 en beretning om en from mand, der straffede sin bror, pga.
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hans drikning. På vej tilbage derfra faldt alkoholikeren i vandet
og druknede. Efter begravelsen så den fromme mand sin bror i
drømmen samme nat, den afdøde gik rundt i Paradiset. Manden
spurgte sin bror: ‘Du var da en alkoholiker og var beruset, da
du døde, hvordan er du blevet tildelt Jannah?’
Broren svarede: ‘Efter at du havde straffet mig, gik jeg tilbage, og
ْ ْﺴﻢ اﷲ اﻟﺮ
ﺣ ٰﻤﻦ
ِ ِ ِ
på vejen fandt jeg et stykke papir, hvor der stod: اﻟﺮ ِﺣ ْﻴ ِﻢ
َّ ِ
َّ
Jeg tog papiret og slugte det, jeg faldt i vandet og døde. Da jeg
lå i graven, kom munkar nakeer (De to engle, Der stiller
spørgsmål i graven) og til deres spørgsmål sagde jeg. I spørger
mig selvom min Guds navn er i min mave. Og de hørte fra
ۡ

ghaib (det usete): ‘ َ  ’ َﺻ َﺪ َق َﻋ ْﺒ ِﺪ ۡی ﻗَﺪ َﻏ َﻔ ْﺮ ُتBetydning: ‘Min slave taler
sandt, Sandelig Jeg har tildelt ham frelse.’ (Nuzha-tul-Majālis, pp. 41,
bind 1, Nuzha-tul-Majālis) Må Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvelsigne ham og tilgive os.
ٰ
ـﻪ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋ ٰ ﻣﺤ َّﻤﺪ
ﺻ َّ اﻟـﻠ
َ ُ َ
َ ُ ّ
َ

ْ
ﺻ ّ ُﻠ ۡﻮا ﻋ َ اﻟﺤ ِﺒ ۡﻴﺐ
َ
َ
َ

Kære islamiske brødre! Hvis en person pga. sine synder er så
langt fra Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞvelsignelser, at han hele livet ikke får
muligheden for at angre, kan vi ikke gøre andet en at være
kede af det, over hans resultat.

Frygtindgydende Grave
I bogen Kafan Choron ky Inkashaafaat skriver Moulana Abu
Bilal Muhammad Ilyas Attari Qadri ـﺖ ﺑَـ َﺮﻛَـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟ ْ َـﻌـﺎﻟِـﻴ َ ْـﻪ
ْ اﻣ
َ َ دpå side 5-8,
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at der en gang kom en meget nervøs mand til Khalifa Abdul
Mulk, of sagde: ‘Jeg er en synder, og ønsker at vide, om der er
tilgivelse for mig eller ej?’ Khalifen spurgte: ‘Er din synd større
end jorden og himlen?’ Manden svarede: ‘Ja, det er den’
Khalifen spurgte: ‘Er den større end Loh og Qalam?’ Manden
svarede: ‘Den er større’ Khalifen spurgte: ‘Broder, din synd er
helt sikkert ikke større end Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞbarmhjertighed.’ Da
manden hørte dette, begyndte han at hulke. Khalifen sagde til
ham: ‘Fortæl mig da hvad din synd er.’ Manden svarede: ‘Jeg er
skamfuld, men fortæller dem det, måske er der udvej for mig.’
Han begyndte herefter, at fortælle at han var ligklæde tyv. Og
han havde foregående nat lært lektien fra 5 grave og ville nu
angre. (Beretninger om de 5 grave nedenfor).

En Alkoholikeres Slutning
Jeg ville stjæle ligklædet, da jeg gravede graven op var personens
(i graven) ansigt vendt væk fra Qibla (Bede retning; Muslimer
bliver begravet med ansigtet vendene mod Qibla). Jeg blev
bange og vendte mig, idet samme hørte jeg en stemme som
sagde: ‘Spørg denne om grunden til hans straf.’ Jeg sagde: ‘Jeg
tør ikke, fortæl du!’ Og jeg hørte: ‘Denne mand var en
alkoholiker, og han begik hor.’

Lig Der Lignede Et Svin
Da jeg åbnede næste grav, så jeg et hjerterystende syn. Den
dødes ansigt var som et svin, og han var bundet i slagtebøjler
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og lænker. Jeg hørte en stemme: ‘Denne er syndig i falske eder,
og i at tjene Haram.’

Søm Af Ild
Den tredje grav var også et frygteligt syn. Den dødes tunge stak
ud bagfra, og i hele hans krop var stukket søm af ild. Stemmen
sagde: Han bagtalte, fortalte sager videre, og skabte splid.

Fanget I Ild
I den fjerde grav var også en skrækindjagende syn. Den døde,
vendte rundt i ild og Englene slog ham med ildkugler. Jeg blev
skræmt fra vid og sans og løb. Og hørte en stemme bag mig:
‘Denne var doven mht. bøn og faste i ramadan.

Belønning For Angren I Ungdommen
Den femte grav var i klar modsætning til de andre fire. Den var
bred så langt man kunne se, der sad en smuk ung mand på en
trone. Stemmen fortalte: ‘Han angrede i sin ungdom, og bad og
fastede regelmæssigt.’ (Tażkirat-ul-Wāiẓeen, pp. 612-615, Tażkirat-ulWāiẓeen)

Alkoholiker Opnår Retledelse
I bogen ‘Uyoon-ul-hikayat (oversat til urdu) kan man på side
ِ ﲪ ُﺔ ا
164 læse, at Sayyiduna Yousuf bin Hassan ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرfortalte,
at han engang var sammen med Sayyiduna Zun-noon Misri
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ِ ﲪ ُﺔ ا
ﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
ٰ ﷲ ﺗَ َﻌ
َ ْ َر

ved kanten af en dam. De så pludselig en stor
skorpion, der sad ved kanten af dammen. En frø kom ud af
dammen, og sprang hen til skorpionen. Skorpionen kom op på
frøens ryg, og den svømmede mod den anden kant af dammen.
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna Zun-noon Misri ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرsagde til Sayyiduna
ِ
Yousuf ﲪ ُﺔ اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َر: ‘Kom, lad os gå over på den anden side af
dammen, der sker nok noget underligt og uventet.’
De gik over på den anden side, frøen satte skorpionen af, og
den gik hurtigt i en bestemt retning. De fulgte efter, og så en
beruset mand ligge besvimet på jorden. En slange var kravlet
op på hans bryst og ville stikke ham. Skorpionen kom i en fart
og stak slangen, giften havde hurtig effekt, slangen gik væk fra
manden og døde. Skorpionen krøb tilbage til dammen, kom op
på ryggen af frøen, som svømmede tilbage til den anden kant
af dammen. Begge gik hen til den unge mand, og Sayyiduna
ِ ﲪ ُﺔ ا
Zun-noon ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرrystede ham, han åbnede øjnene, og
ِ
Sayyiduna ﲪ ُﺔ اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرsagde: ‘Oh unge man! Se hvordan din
Herre har reddet dig. Ser du den døde slange, den vil dræbe
dig, men Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞbeskyttede dig, der kom en skorpion fra
den anden side af dammen, og stak den så du overlevede.
ِ ﲪ ُﺔ ا
Sayyiduna ﷲ َﺗ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرfortalte ham det hele, og begyndte
derefter at reciterer følgende Vers:

ْ
ً
ْ
ﻞ ﻳﺤﺮﺳﻪ ِﻣ ْﻦ
ﻳﺎ َﻏﺎﻓِﻼ واﻟﺠ ِﻠ ۡﻴ
ُ
َ َ
ُ ُ
َ
ْ
ْ
ـﻚ
ﻛ ْﻴﻒ ﺗﻨ
ٍ ﺎم اﻟ ُﻌ ُﻴ ْﻮ ُن َﻋـﻦ َﻣ ِﻠ
ُ ََ َ َ

ْ ــﻮ ٍء ﻳـ
ْ ﻛـــﻞ ﺳـ
ــﻢ
ِ اﻟﻈ َﻠـ
ُ ّ ــﺪو ُر ِﰲ
ُ َ
ُ ِّ ُ
ْ
ْ
ــﺪ اﻟـــ ّ ِﻨﻌ ِﻢ
ــﻚ ِﻣﻨـــﻪ ﻓَﻮا ِ ـ
ﻳﺎ ِﺗ ْﻴـ
ُ
َ
َ
َ
َ
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Betydning: ‘Du forsømmende (vågn) Gud beskytter sin slave fra
alt ondt som er i mørketHvorfor, er din øjne sovende og du
forsømmende overfor din rigtige Ejer fra hvem du får goder der
gavner.’
Den unge mand blev påvirket da han hørte dette, han angrede
og sagde: ‘Oh min Herre! Når du er så barmhjertig overfor dem
der er ulydige, hvor Barmhjertig må du så ikke være overfor de
lydige.’
ِ ﲪ ُﺔ ا
Den unge rejste sig for at gå, og Sayyiduna ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرspurgte
ham: ‘Hvor har du intention om at gå hen?’ Han svarede: ‘Jeg
vil tilbede min Herre i junglen og ved Allah  ! َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞJeg vil ikke
falde i verdenens forestilling, og vil ikke komme til byen.’ Han
gik derefter ind i junglen.

Hvorfor Er Vi Bekymret?
Sheikh-e-Tareeqah Ameer-e-Ahl-e-Sunnah Abu Bilal Muhammad
Ilyas Attar Qadri ـﺖ ﺑَـ َﺮ َﻛـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟ ْ َـﻌـﺎﻟِـﻴ َ ْـﻪ
ْ اﻣ
َ  َدsiger: Kære islamiske brødre,
ـﺪ ِﻟـﻠـﻪ َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞ
ُ ـﺤ ْﻤ
َ ْ  !ا َﻟVi er muslimer, og en hver handling af en muslim
bør være med en intention om at glæde Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog Allahs
َﺻ
Rasool اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َواٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ . Men ak! De fleste af os er langt væk fra
gode gerninger og sandsynligvis derfor, er vi omringet af
bekymringer. Nogle er syge, andre i gæld, nogle har familie
problemer, andre er fattige, nogle er barnløse, andre har
ulydige børn. Stort set alle er i problemer. Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞsiger i
Quranen (Sura Ash-Shura Ayah 30):
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ُ َ ۡ
َ
ۡ َ َ ُ
﴾۳۰ؕ ﴿ ٍ َﺴ َﺒﺖ اﻳۡ ِﺪﻳۡﻜ ۡﻢ َوﻳ َ ۡﻌﻔ ۡﻮا ﻋ ۡﻦ ﻛ ِﺜ

َ َ َ ۡ ُّ َ َ ۤ َ َ َ ُ ۡ ّﻣ ۡﻦ
ِ وﻣﺎ اﺻﺎﺑﻜﻢ ِ ﻣ ِﺼﻴﺒ ٍﺔ ﻓ

Betydning (Kanz-ul-Imaan):
‘Og den besvær der er kommet til dig er på grund af det dine
hænder har tjent og meget tilgiver Han.’

Kære islamiske brødre, løsningerne for alle problemer på
jorden ligger i lydighed overfor Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞog Allahs Habib
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢ
َّ  َﺻ.
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ

ﷲﻛ
 ’ﻣ ْﻦBetydning:
ِ ِ ﻛﺎن
Det er sagt at: ‘ َ ُ ﺎن اﷲ
َ َ
َ َ
َ
‘Den, der er lydig overfor Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, ham beskytter og hjælper
Allah ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ.’ (Tafseer rooh-ul-bayan, (Surah Luqmaan Ayah 4) side 64

bind 7)

Velsignelser I Bøn
Det er fard (obligatorisk) for alle muslimer at bede, men alle
vores masaajid (moskeer) er tomme. Bøn er søjlen af Islam,
man opnår Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞglæde og velsignelse med den. Man får
tilgivet sine synder. Bønnen beskytter mod sygdomme, den gør
at ens Dua bliver accepteret, den giver velsignelser i ens føde,
den oplyser graven og beskytter mod straf i graven. Den er
nøglen til Jannah, skaber lethed ved broen siraat og beskytter
mod straf i Jahannum. Bønnen er vores Elskede Profets
َﺻ
ﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َو ا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳ ﻠ َّﻢ
ٰ اﷲ َﺗ َﻌ
ُ ّ َ øjesten. Den der beder, vil opnå Vores Elskede
َﺻ
Profets اﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْ ِﻪ َوا ٰﻟ ِ ٖﻪ َو َﺳﻠ َّﻢ
ُ ّ َ forbøn. Den største gave til den der
beder er, at komme til at se Allah  ﻋَ َّﺰ َو َﺟ َّﻞpå Dommensdag.
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Slutning For Den Der Ikke Beder
Den der ikke beder, gør sig fortjent til Allah  َﻋ ّﺰ ََو َﺟ َّﻞvrede. Den
der med vilje ikke beder, hans navn skrives på porten til
Jahannum. Den der er doven i forbindelse med bøn, hans
ribben vil blive mast ind i hinanden i graven. Der vil være ild i
hans grav, der vil være en slange over ham, og han vil stå til
hårdt regnskab på Dommedagen.
Kære islamiske brødre! Hvis I ønsker, at være standhaftige i
regelmæssighed af jeres bøn, faste og ihukommelse og beskytte
jer fra alkohol og andre synder så tilknyt jer Dawat-e-islami
miljø.

Fra Alkoholiker Til Mubaligh (Forkynder)
En islamisk bror fra Khara-dar i Karachi fortæller således: I
vores område boede en mand, som havde meget dårlig moral.
Han havde dårlighed ry. Folk prøvede at vejlede ham, men
intet havde effekt. Udover andre synder, drak han også. En dag
inviterede en islamisk bror ham med til den ugentlige ijtima
(forsamling), og han deltog.
Ameer-e-Ahl-e-Sunnah ‘Allama Abu Bilal Muhammad Ilyas
‘Attar Qadri ـﺖ ﺑَـ َﺮﻛَـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴ َ ْـﻪ
ْ َ دَاﻣstartede sin prædiken, og han var
som tryllebundet. Talen gjorde stor indflydelse, og han græd
og græd. Han var så påvirket af frygt for Allah  َﻋ َّﺰ َو َﺟ َّﻞ, at han
græd længe efter, at prædikenen var slut. Han valgte derefter,
at gøre ba’et (følge en leder i Tareeqah) til Sayyiduna Ghous-e74
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ِ ﲪ ُﺔ ا
Azam ﷲ ﺗَ َﻌ ٰﺎﱃ َﻠ َﻴْﻪ
َ ْ  َرan angrede, stoppede med at begå synder,
inklusiv at drikke. Han blev alvorlig syg, da han pludselig
stoppede med at drikke, han blev rådet til at fvænnes langsomt,
men han holdt fast i sin beslutning om aldrig at drikke igen.
Han blev ædru, efter hårde prøvelser. Og bad sine bønner med
Jama’a i masjid, og lod sit skæg gro. Hans liv tog en drejning i
Dawat-e-islamis miljø. Han iklædte sig hvidt tøj. Han begyndte
at kalde andre til rette handlinger i ugentlige runder i området.

Han blev hurtigt populær blandt folk. Han blev en dag pludselig
syg og indlagt på hospitalet. Han led af opkast og diarre, som
gjorde at han blev meget svag, det så ikke ud som om, at han
ville overleve. Senere på dagen den samme dag sagde han
ٌ
َﻻ ِا ٰ ا َِّﻻ اﷲ ﻣ
ﻮل اﷲ
ُ ﺤ َّﻤﺪ َّر ُﺳ
َ ُ ُ
َ

højt, og hans sjæl forlod kroppen. Alle der
hørte om hans bortgang var triste. Deltagelsen i Janaza bønnen,
som blev ledt af Ameer-e-Ahl-e-Sunnah ‘Allama Muhammad
Ilyas ‘Attar Qadri ـﺖ ﺑَـ َﺮﻛَـﺎ ُﺗ ُـﻬ ُـﻢ اﻟْـﻌَـﺎﻟِـﻴَ ْـﻪ
ْ اﻣ
َ َ دvar stor.
Islamiske brødre var rørte over deres Murshids deltagelse i sin
Mureeds (tilhængers) Janaza (begravelses ceremoni). Må Allah
velsigne dem, og tilgive os. Aameen.
ﺻ ّ َ اﷲ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋﻠَ ۡﻴﻪِ و ٰا ِ ٖ وﺳ ّ َﻠﻢ
َ
َ ُ
َ َ
َ
َ

ٰ
ـﻪ ﺗَﻌﺎ ٰ ﻋ ٰ ﻣﺤ َّﻤﺪ
ﺻ َّ اﻟـﻠ
َ ُ َ
َ ُ ّ
َ
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ۡ ْ
ۡ ۤ
اﻟﻨ ِ ِ اﻻَ ِﻣﲔ
ا ِﻣﲔ ِﺑﺠﺎ ِه
َ
ّ
َ
ّ

ْ
ﺻ ّ ُﻠ ۡﻮا ﻋ َ اﻟﺤ ِﺒ ۡﻴﺐ
َ
َ
َ

