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 ِ ِ ِ اَرّ ٰ ْ ِ اَرّ ّٰ ِ ا ــــــــــــــــــــــ ْ ِ  

 َ ِ َ َ ْ ُ ا ِ ْ َ َ ُم  ِ ّ َ ُ ِت َو َ ِ ّ َ ّ ُ ا ُ َ  ُ ّ ِ ُ   .َو

 ُ َ ّ َ ا ّ َ  ِ َ ّ ُل ا ُ َل َر َ ْ َ ّ َ ِ َو ْ َ َ:  

ا اْ  ُ ِ َ ْ ِ ا ِ َ َ ْ َ أُّمُ ا َ ّ ِ َ  َ ْ َ.  

 
DRUGSVERSLAVING 
 
Het gebruik van verdovende middelen is een groot 
probleem onder jongeren. Speed, cocaïne, cannabis, LSD, 
heroïne, GHB, paddo's, methadon en xtc zijn voorbeelden 
van middelen die sommigen helaas niet vreemd zijn. 
Drugsverslaving ligt dan ook op de loer. Net als alcohol 
heeft drugsgebruik bittere gevolgen, zowel voor de 
jongeren zelf als voor hun omgeving. Een gewetensvolle 
ouder of verzorger dient dit niet zomaar te laten gaan. 
 
Beste broeders! 
Allah acht de mens als hoogst ontwikkelde wezen. Allah 
verbiedt alle handelingen die leiden tot de aantasting van 
het intellect, de religie, de waardigheid, het bezit en de 
kuisheid van de mens. Al het goede wordt door Allah als 
toegestaan (ḥalāl) verklaard, terwijl Hij al het schadelijke 
verboden (ḥarām) heeft verklaard.1 We zien vandaag de 
dag wat drugsgebruik met mensen doet: het vernietigt het 
intellect, de waardigheid en ook de religie. 
Drugsverslaving ontstaat niet zomaar: alle 
drugsverslaafden zullen ooit gedacht hebben: ‘Ik probeer 
het alleen maar uit.’ Dit is een valse gedachte, want door 
het te proberen, vaak onder druk van vrienden, went men 
aan het gebruik. Voordat men het doorheeft raakt men 
verslaafd. En het wordt met de dag problematischer. De 
Profeet zei eens het volgende: ‘Wijn (khamr) is de 
moeder van alle kwaad.’2 Met deze uitspraak doelde de 
Profeet niet alleen op de gevaren van wijn, maar ook die 
van alle andere bedwelmende middelen. 
 
Beste broeders! 
Drugsgebruik heeft ernstige gevolgen. Het leidt tot 
lichamelijke en psychische aandoeningen, tot schulden, 
tot hevige ruzies, tot aantasting van je eer en goede naam, 
tot familiedrama’s en het kan zelfs met de dood eindigen. 
We moeten ons bewust zijn van deze gevaren. 
 

                                                           
1 Al-Aʿrāf, 7: 157. 
2 Al-Nasāʾī, Ashriba, 44. 

Beste broeders! 
Diverse studies laten zien dat drugsgebruik fatale 
gevolgen kan hebben indien men geen 
voorzorgsmaatregelen neemt. En helaas zijn er veel 
gezinnen die kampen met drugsoverlast. Jongeren maken 
in toenemende mate gebruik van allerlei verdovende 
middelen. De verkoopopbrengsten van drugs verdwijnen 
dikwijls in de zakken van criminelen en kopstukken in de 
onderwereld. Dit leidt tot oneerlijke winsten bij de 
verstrekkers van drugs en tot armoede bij de gebruikers. 
Soms eindigt het zelfs met de dood. Wanneer iemand, om 
wat voor reden dan ook, slachtoffer is geworden hiervan, 
dient men zich te richten op de barmhartigheid van Allah. 
Allah stuurt degenen die zich tot Hem richten nimmer met 
lege handen weg. 
 
Beste broeders! 
Drugshandel is een misdaad tegen de menselijkheid. De 
Islām stelt het doden van een persoon gelijk aan het doden 
van de hele mensheid.3 Degene die zich schuldig maakt 
aan illegale winsten door over de rug van anderen geld te 
verdienen, zal op aarde wellicht behoren tot de 
gelukkigen. In het Hiernamaals (ākhira) zal hij echter tot 
de verliezers behoren. 
 
Beste broeders! 
Mocht je een drugsverslaafde kennen, dan is het jouw 
taak om hem te helpen en hem te laten behandelen. 
Tegelijkertijd is het verstandig om de toedracht van de 
verslaving te bestuderen om hier lessen uit te trekken. Een 
verslaafde heeft het recht om heropvoeding te krijgen om 
zodoende opnieuw deel uit te maken van de maatschappij. 
Smeekbedes (duʿāʾ) van dierbaren kunnen helpen. De 
geloofsovertuiging (īmān) en het doorzettingsvermogen 
van de verslaafde zullen tot een uitweg leiden. We moeten 
ook een luisterend oor voor hem zijn en hem vertellen dat 
ook hij een waardige dienaar van God is. Tegelijkertijd 
dienen we onze kinderen voor te lichten omtrent de 
gevaren van drugs. Laten we de jongeren aandacht geven 
en in goede verstandhouding met hen leven. Moge Allah 
onze nakomelingen beschermen tegen alle vormen van 
kwaad. Āmīn. 
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3 Al-Māʾida, 5: 32. 


