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،ُ ن ل َِّلتِي هِي َ أَ ق ْوَم
ِ  و َهَد َانَا ب ِالْقُر ْآ،َ ا ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الَّذ ِي ع ََّلم َ و َأَ نْعَم

ﭧ ﭨ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ

 و َأَ ش ْهَد ُ أَ َّن,ٌ ك و َه ُو َ عَلَى ك ُِل شَيْء ٍ قَدِيْر
ُ ْ  لَه ُ ال ْمُل،ُ ك لَه
َ ْ الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِي
َّ أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َا ِإلَه َ ِإ َّلا

َّ .ُ َالنذِي ْر
َّ شي ْر ُ و
ِ َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا وَمَو ْلاَنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه
ِ َ مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ وَرَسُولُه ُ الب
ِ الله َُّم ص

.َصحَابِه ِ أَ جْم َع ِيْن
ْ َو َأ
.َ فَيَا عِبَاد َ الله ِ ا َِّتق ُوا الله َ ح ََّق تُق َاتِه ِ وَل َا تَم ُوت َُّن ا َِّلا و َأَ ن ْتُم ْ مُسْل ِمُوْن,ُ أَ َّما بَعْد
Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan taqwa kepada Allah SWT,
dengan melaksanakan segala perintahNya dan meninggalkan segala apa yang
dilarangNya. Mudah-mudahan kita akan beroleh hidup yang aman dan bahagia, di
dunia dan juga di akhirat kelak.
Pada hari yang penuh barakah ini, marilah kita sama-sama mendengar serta
menghayati khutbah yang bertajuk “Sayangi Diri, Jauhi Dadah”.
Para tetamu Allah yang diberkati,
Gejala pengedaran dan penyalahgunaan dadah perlu diberi perhatian serius kerana
ia merupakan masalah ummah sejagat samada di peringkat nasional mahupun
global, sekalipun Kerajaan telah mengisytiharkan dadah sebagai musuh nombor satu
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negara sejak tahun 1983 lagi. Kini, setelah 32 tahun berlalu, gejala ini masih belum
dapat dibendung sepenuhnya, malah semakin serius. Berdasarkan statistik yang
telah direkodkan oleh Agensi AntiDadah Kebangsaan (AADK) bermula pada tahun
2010 hingga 2014, purata bagi keseluruhan kes penagih baru adalah 68,308 dan
penagih tegar 32,630 kes. Ini menjadikan jumlah keseluruhan penagih adalah
sebanyak 100,938 kes.

Penagihan dadah merupakan fenomena sejagat yang kini dilihat sebagai ancaman
kepada kesejahteraan individu, keluarga, masyarakat dan negara. Penagihan dadah
merupakan penyakit psiko-bio-sosial yang boleh menyebabkan seseorang individu
yang terlibat akan mengalami masalah pergantungan fizikal dan psikologi terhadap
dadah. Selain itu, gejala penagihan dan pengedaran dadah boleh mengundang
pelbagai tingkah laku anti sosial, anti undang-undang Negara, anti agama dan
menjadikan seseorang individu itu tidak bertanggungjawab.
Saudara-saudaraku yang dikasihi,
Dadah merupakan satu istilah khas yang merujuk kepada sejenis bahan yang
mendatangkan kemudaratan kepada kesihatan dan kesejahteraan seseorang dari
segi fizikal, mental dan emosi serta tingkah laku apabila disalahgunakan. Akibat dari
kesan ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi ketagih dan akan
terus bergantung hidup kepadanya.
Kesan penyalahgunaan dadah berbeza mengikut jenisnya. Ia merangkumi dadah
jenis bukan sintetik seperti heroin, morfin, candu dan ganja boleh menyebabkan
penggunanya merasa khayal dan mengalami sindrom penarikan (gian). Pengambilan
dadah jenis ini melalui jarum suntikan boleh menyebabkan jangkitan penyakit
bawaan darah seperti AIDS dan Hepatitis B. Di samping itu, penagih juga akan
mengalami kecelaruan mental dan menjejaskan fungsi kehidupan seharian seperti
pembelajaran, pekerjaan, rumah tangga dan hubungan sosial. Manakala dadah jenis
sintetik seperti syabu, pil ecstasy dan amphetamine adalah dadah jenis perangsang.
Penyalahgunaan dadah jenis ini akan mengakibatkan kesan yang lebih buruk seperti
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gangguan mental, hilang kawalan diri, bertindak agresif dan tingkahlaku ganas akibat
daripada emosi yang terjejas.

Sidang jemaah yang dirahmati Allah,
Islam melihat kesan dadah memusnahkan kestabilan sosial dan ummah. Bermula
daripada gejala negatif penagihan dadah, ia akan merebak ke institusi keluarga,
masyarakat dan seterusnya negara. Jika ia tidak dibendung segera, masalah itu
akan mengakibatkan kehancuran ummah. Penagih dadah juga semakin jauh
daripada ajaran agama kerana apabila minda dan tubuh sudah dikuasai oleh dadah,
mereka akan mula berpaling daripada tanggungjawab dan menjadi hamba kepada
dadah. Ini bertepatan dengan firman Allah SWT di dalam surah al-Baqarah ayat 195
sepertimana yang telah dibacakan pada permulaan khutbah tadi sebagaimana
maksudNya :
“Dan belanjakanlah (apa yang ada pada kamu) kerana (menegakkan) agama Allah,
dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan
(dengan bersikap bakhil); dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan)
perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha
memperbaiki amalannya.”.
Oleh kerana Islam sentiasa memuliakan umatnya dan menganjurkan kehidupan
yang sejahtera, maka larangan-larangan keras telah difatwakan supaya setiap
individu tidak terjebak dalam kebinasaan. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis
Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia yang bersidang kali Ke-76 telah
mengeluarkan

fatwa

pengharaman

terhadap

sebarang

kegiatan

dan

penyalahgunaan segala jenis dadah adalah haram kerana ianya boleh membawa
kemudaratan dan kerosakkan pada diri.
Sehubungan itu, bagi memastikan Negara Malaysia bebas daripada dadah, kita
haruslah bersatu padu menggembleng tenaga tanpa mengira perbezaan ideologi,
agama dan juga bangsa. Selain dari pihak berkuasa, kitalah yang harus memainkan
peranan ini sebagai satu pasukan sukarelawan yang utuh sebagaimana hadis Nabi
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SAW yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari Rahimahullah daripada Abu Musa AlAsy’ari R.HU :

ن
ِ ن ك َال ْبُن ْيَا
ُ ِ ال ْمُؤْم
ِ ِ ن لِل ْمُؤْم
Maksudnya: “Mukmin yang satu dengan yang lainnya bagaikan sebuah bangunan.”
(Yang saling memperkuat antara sebahagian dengan sebahagian yang lainnya.)

Para tetamu Allah yang diberkati,
Sebagai khalifah Allah di muka bumi ini, kita semua telah dipertanggungjawabkan
untuk sama-sama membendung masalah ini dengan apa cara sekalipun. Ingatlah,
kita akan dipersoalkan di akhirat kelak dengan apa yang telah kita lakukan. Melihat
kepada permasalahan dadah yang melanda generasi muda anak bangsa kita
sekarang, kita tidak seharusnya duduk bergoyang kaki bersenang lenang kerana
mereka inilah penggerak masa depan dan penentu kemajuan negara. Adapun
langkah-langkah bagi mengatasi gejala pengedaran dan penyalahgunaan dadah
adalah seperti berikut :
Pertama : Memberi kesedaran didikkan agama terhadap masyarakat
Islam adalah suatu agama yang mengajar dan mendidik individu itu kembali kepada
fitrah, Maka berusahalah sedaya upaya untuk kembali kepada fitrah. Ini kerana
mekanisme yang paling terbaik kepada seseorang insan adalah mengembalikan
dirinya kepada kehidupan yang berteraskan ajaran Islam yang sebenar. Didikan
agama sangat penting dalam kehidupan hari ini kerana ia akan menjadi panduan
dalam kehidupan setiap insan. Dengan adanya didikan agama yang mantap ia akan
menjadi benteng pertahanan diri yang kuat. Yakinlah! Setiap individu yang sentiasa
memelihara hubungan serta menunaikan hak-hak Penciptanya nescaya ia akan
sentiasa dinaungi serta dilindungi dari segala perbuatan yang ditegah oleh agama.
Kedua : Mengenakan hukuman berat terhadap pengedar dan penagih
Bak kata pepatah : “Kalau Tiada Angin, Masakan Pokok Bergoyang” peribahasa ini
jelas menerangkan bahawa setiap yang berlaku sudah pasti ada punca atau
penyebabnya. Maka, bagi memastikan gejala penularan najis dadah tidak terus
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bermaharajalela, tindak tanduk pengedar dadah haruslah diperangi terlebih dahulu
sehingga ke akar umbi oleh semua pihak.

Ketiga : Mewujudkan kerjasama di antara orang awam dan badan bukan
kerajaan (NGO)
Hal ini bertujuan supaya mereka sentiasa bekerjasama bagi membanteras isu
penyalahgunaan dadah yang semakin berleluasa terutama di kalangan golongan
belia. Contohnya, masyarakat dan pihak kerajaan perlu bertindak dalam melaporkan
kegiatan-kegiatan yang mencurigakan. Selain itu, dengan kecanggihan teknologi
yang sedia ada kempen penggunaan sistem aplikasi RakanCop harus dimaksimakan
penggunaannya bagi memudahkan masyarakat menyalurkan maklumat kepada
pihak berkuasa dengan lebih pantas. Di samping itu, para pemimpin masyarakat juga
harus memainkan peranan dengan menggalakkan penduduk setempat agar aktif
dalam Kesatuan Rukun Tetangga (KRT) untuk memastikan masyarakat setempat
tidak terjebak dengan gejala najis dadah.
Keempat :

Hentikan sikap suka mencemuh dan menyisih terhadap bekas

penagih
Inilah sikap segelintir kita umat Islam terhadap penagih dan bekas penagih. Sikap
suka mencemuh, menghina dan tidak peduli adalah pilihan kita terhadap golongan
ini. Ketahuilah perilaku seumpama ini langsung tidak membawa kebaikan kepada
sesiapa. Kepada orang yang merasa diri mereka lebih baik dan suci, sikap ini
sebenarnya bertentangan dengan ajaran Islam yang menuntut kita menyayangi
saudara seIslam seperti kita kasihkan diri kita sendiri.
Saudara-saudaraku yang dikasihi sekalian,
Mengakhiri khutbah pada hari ini, beberapa pengajaran penting yang dapat diambil
adalah :
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Pertama : Hukum penyalahgunaan dadah adalah HARAM di sisi agama Islam.
Semua pihak perlu menggembleng tenaga dan bersatu padu dalam membanteras
segala usaha pengedaran dadah di Negara kita.

Kedua : Penagihan dadah akan menyebabkan seseorang itu lupa diri dan
mengabaikan tanggungjawab sebagai insan muslim.

Ketiga : Didikan agama yang mantap adalah mekanisme terbaik untuk membentengi
diri dari terjebak dengan najis dadah.

Akhirnya marilah kita sama-sama merenungi firman Allah SWT dalam Surah AtTahrim ayat 6:

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
ﯛﯜﯝ ﯞﯟ ﯠ ﯡﯢﯣ ﯤﯥﯦﯧﯨ ﯩ
ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
Maksudnya: “Wahai orang yang beriman! peliharalah diri kamu dan keluarga kamu
dari neraka Yang bahan-bahan bakarannya: manusia dan batu (berhala); neraka itu
dijaga dan dikawal oleh malaikat malaikat Yang keras kasar (layanannya); mereka
tidak menderhaka kepada Allah Dalam Segala Yang diperintahkanNya kepada
mereka, dan mereka pula tetap melakukan Segala Yang diperintahkan.”

،كي ِْم
ِ َ ات و َالذ ِكْر ِ الْح
ِ َ ن الْآي
َ ِ  و َنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م،ن الْع َظ ِي ِْم
ِ بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ
َّ َ  ِإ َّنه ُ ه ُو،ُ ل مِن ِي وَمِنْك ُ ْم تِلَاو َتَه
ل هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ الله َ الْعَظِي ِْم ل ِي
ِ ْ ل قَو
ُ ْ  أَ قُو.السمِي ْ ُع الْعَلِي ِْم
َ و َتَق ََّب
َّ َ حم
.َالرا ِحم ِيْن
َ ك يَا أَ ْر
َ ِ  بِر َ ْحمَت،ات
ِ َ  و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن،ات
ِ َ  و َلِسَائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم،ْو َل َكُم

َّ َ ن و َيَا نَجَاة
.َالتائبِِيْن
َ ْ فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ فَيَا فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي
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خطبة كدوا 

الظالِمِيْنَ ،و َّ
لا عَلَى َّ
الصالِ حِيْنَ ،و َال ْع َاق ِب َة ُ ل ِل ْم َُّتق ِيْنَ ،و َلا َ ع ُ ْدو َانَ ِإ َّ
الْحم َْد ُ ِلله ِ و َل ِِي َّ
َالصلاَة ُ
َالسلاَم ُ عَلَى ِإم َا ِم ال ْمُرْسَلِيْنَ ،و َق ُ ْدوَة ِ َّ
و َّ
َأصحَابِه ِ وَم َنْ تَبِعَه ُ ْم
س أَ جْم َع ِيْنَ ،و َعَلَى آله ِ و ْ
النا ِ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِي ِن.
ب ِِإحْ سَا ٍ
ك الْح َُّق ال ْمُبِينُ ،و َأَ شْهَد ُ َّ
أَ شْهَد ُ أَ ْن َّلا ِإل ٓه َ ِإ َّ
أن سَيِد َنَا
ك لَه ُ ،ال ْمَل ِ ُ
لا الله ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
مُح ََّمدًا ع َبْد ُه ُ وَرَسُولُه ُ ،صَادِقُ ال ْوَعْدِ ا ْلأَ م ِينِ.

الصادِق ِين ،وَح َافِظُو ْا عَلى َ َّ
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتق ُوا الله َ وَكُونُوا م َ َع َّ
الطاعَة ِ
ن الله َ سُب ْح َانَه ُ و َتَع َالَى أَ مَرَك ُ ْم ب ِأَ ْمر ٍ بَد َأَ ف ِيْه ِ
ضوْرِ ا ْلجم ُْعَة ِ م َ َع المُصَل ِينَ .و َاع ْلَم ُوا أَ َّ َّ
ح ُ
وَ ُ

ل الله ُ تَع َالَى مُخ ْبِر ًا و َآمِر ًا ب ِال ْم ُؤم ِنِيْنَ :
سه ِ و َث ََّنى بِمَلائ َِكَتِه ِ ال ْمُق ََّر بِينَ .فَق َا َ
بنِ َ ْف ِ

ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا ص ََّلي ْتَ عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ
ل عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ا َ َّلله َُّم َ
ص ِ
ل سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ كَمَا بَارَكْ تَ
ك عَلَى سَي ِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آ ِ
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َبَارِ ْ
و َعَلَى آ ِ
مجِيْدٌ.
ل سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ فِي ال ْع َالم َي ِْنَ ِإ َّن َ
عَلَى سَي ِدِنَا ِإب ْر َاهِي ْم َ و َعَلَى آ ِ
ك حَمِيْدٌ َ
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ن الأَ رْبَعَة ِ الخل َُف َاء ِ َّ
ْض َّ
ن سَاد َاتنَِا أَ بِى بَكْر ٍ و َع ُم َر َ وَع ُث ْم َانَ و َعَل ِِي،
شدِي َ
الرا ِ
و َار َ
الله َُّم ع َ ِ

ل بَي ْتِه ِ و َق َرَابَتِه ِ وَسَائِر ِ َّ
الصح َابَة ِ و ََّالتاب ِع ِينَ وَم َنْ
َاج نَب ِي ِنَا المُط ََّهر َ ِ
ات وَع َنْ أَ ه ْ ِ
وَع َنْ أَ ْزو ِ
حم َ َّ
الرا ِحم ِينَ.
ك يَا أَ ْر َ
ْض ع ََّنا ب ِرَحْمَت ِ َ
ن ِإلَى يَو ْ ِم الد ِيْنِ .و َار َ
تَبِعَه ُ ْم ب ِِإحْ سَا ٍ

َّ
ات.
ات الأَ حْ يَاء ِ مِنْه ُ ْم و َالأَ مْو َ ِ
ات و َالمُؤْم ِنِينَ و َالمُؤْم ِن َ ِ
الله َُّم اغْفِر ْ لِل ْمُسْل ِمِينَ و َالمُسْل ِم َ ِ
الرحْم َة َ عَلَى َّ
ل َّ
َّ
ق
ضو ْا ب ِالْح َ ِ
ن قَ َ
السلاَطِينِ ال ْ ك ِرَا ِم و َو ُلاَة ِ ال ْمُسْل ِمِينَ ال ْعِظَا ِم الَّذ ِي ْ َ
الله َُّم أَ نْز ِ ِ
م
خصُوصًا عَلَى سري ڤدوك بڬيندا يڠ دڤرتوان اڬوڠ المُعْتَص ِ ْ
و َبِه ِ ك َانُوا ي َعْدِلُونَ ،و َ ُ
ب ِالله ِ مُح ُِّب الد ِين توانكو الحاج ع َبْد ُ الحل َ ِيم م ُع ََّظم شَاه ابن المرحوم سلطان بَدْل ِي
شَاه ،و َعَلَى سري ڤدوك بڬيندا راج ڤرمايسوري اڬوڠ توانكو حاجه حَم ِين َه.
الله َُّم أَ طِلْ ع ُم ْر َهُمَا م ُصْ ل ِح َيْنِ لِل ْم ُو ََّظف ِيْنَ و َّ
َّ
ق
صد َهُمَا لِطَرِ ي ْ ِ
َالرعِيَة ِ و َال ْب ِلاَدِ ،و َبلَ ِغْ مَق َا ِ
َالرشَادَِّ .
ال ْهُد َى و َّ
الله َُّم اجْ ع َلْ م َالِيْز ِيَا وَسَائ ِر َ بِلاَدِ ال ْمُسْل ِمِينَ طَي ِب َة ً آم ِن َة ً م ُ ْطم َئ َِّنة ً
ُوف ب ِال ْع ِبَادِ.
رَخ َِّية ً ،يَا رَؤ ٌ
َّ
ك ِإلَى يَو ْ ِم
ل كَل ِمَت َ َ
الله َُّم ان ْصُرْ م َنْ نَصَر َ الد ِينَ ،و َاخْذ ُلْ م َنْ خَذ َ َ
ل ال ْمُسْل ِمِيْنَ ،و َأَ ع ْ ِ
الد ِيْنِ ،وَد َم ِ ْر أَ عْد َاءَك َ أَ عْد َاء َ الد ِينِ.
Ya Allah, Engkaulah Tuhan Yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, kami
bersyukur di atas segala nikmat dan rahmat yang Engkau kurniakan, berilah hidayah
dan petunjuk kepada kami dan pemimpin-pemimpin kami, kukuhkanlah perpaduan
antara kami, satukanlah hati-hati kami di atas jalan-Mu, permudahkanlah segala
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urusan kami, tambahkanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, suburkanlah jiwa
kami dengan akhlak yang mulia, pimpinlah kami ke jalan yang Engkau redhai,
teguhkanlah iman kami dalam menempuhi segala mihnah dan ujian-Mu, kekalkanlah
keamanan, keselamatan dan kesejahteraan negara kami Malaysia serta negeri kami
khususnya Wilayah Persekutuan. Jauhkan kami dari sebarang pergolakkan,
perpecahan dan huru-hara.

. ُك أَ ن ْتَ ال ْو ََّهاب
َ ك رَحْم َة ً ِإ َّن
َ ر ََّبنَا لا َ تُز ِ ْغ قُلُوبَنَا بَعْد َ ِإ ْذ هَد َي ْتَنَا و َه َْب لَنَا م ِن لَّدُن

ُّ ر ََّبنَا آتنَِا فِي
َّ َحسَن َة ً و َق ِنَا عَذ َاب
.ِالنار
َ ِ خرَة
ِ حسَن َة ً و َفِي الآ
َ الدن ْيَا
،ِعِبَاد َ الله

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉﮊﮋ ﮌ
ِ  و َاسْ أَ لُوه ُ م ِنْ ف َضْ لِه،ْ و َاشْ ك ُر ُوه ُ عَلَى ن ِعَمِه ِ يَزِدْكُم،ْفَاذْك ُر ُوا الله َ ال ْعَظِي ْم َ ي َ ْذكُرْكُم
.َ و َالله ُ يَعْلَم ُ م َا تَصْ ن َع ُون،ُ يُعْطِك ُ ْم وَلَذِك ْر ُ الله ِ أَ كْ ب َر
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