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ِت ّتيَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ُفَِت ُف ْن ِت لت ِت ُف ُفو َئأْئ ُف. ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف ُتَّف سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ َئ ّتيت ُف َن َئحنئ
. ُف َئ َئ ِت ا َئ فئائ ْن ِت ْن ُف ِئْ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئائ لف ُت ُت ْن ُْئ ِئْ اَتَئا. َئ ْن �ئ

ُف ُف ْن ْئ َ ُد َل ُفئ َئ ُئ ّتي َئ ّل �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ ُف، َئ َئ ُُت ُئ ائ ُف ُئ ْن َئ لف َتال ُئ َتَئ ل ّن �ئ ُف ْئ ُن َو�ئ
ُف. َفوَف ِئ َئ

. ُتنئ ْنئ �ئ ُت اِت َئ ْن َئ�ئ آَتُت ِئى ْئ َئ ُد َل ُفئ َئ ُت ّتي َئ ِئى ْئ ْن ِتي َئ َئ ْتي ْئ ْل ْف ِي ََئ
، ُف ُن ِْئ �ئِلا

. ّئ ُفو سْل َف ََن فئاَئ ُن ُئ فْئ لت، ُنوئى ِتسْئ َئ ّل َت َئ ْن ُف ّ ْت َئ�َف لئ ُفونَ َتَْل ل، ِئ ْتْئا ّئا فْئ

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan

segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Saban hari kita sering diperdengarkan dengan berlakunya kes jenayah

khususnya dalam penyalahgunaan dadah yang menjadi punca kepada

permasalahan sosial yang lain. Sehingga September 2021, Agensi Antidadah



2

Kebangsaan (AADK) telah merekodkan seramai lebih daripada 114,000 orang

yang terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Malangnya, 79 peratus daripada

jumlah tersebut adalah bangsa Melayu yang beragama Islam. Data turut

menunjukkan, daripada 100,000 orang penduduk terdapat seramai 394 orang yang

terlibat dengan penyalahgunaan dadah.

Andai ini berterusan, bagaimana matlamat Aspirasi Keluarga Malaysia akan

tercapai? Sekiranya ketagihan dadah, kerosakan akhlak dan lain-lain anasir buruk

berlaku dalam masyarakat kita. Ingatlah amaran Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam

surah al-Baqarah ayat 195 :

چ چ ڃ ڃ ڃ
ہہھھھھےےۓ ڻڻڻڻۀۀہہ

Yang bermaksud: ”Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke
dalam kebinasaan dengan tangan sendiri, dan berbuat baiklah. Sesungguhya, Allah
menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Agama Islam melarang pengambilan sesuatu yang boleh memudaratkan

tubuh badan seperti meminum arak, merokok lebih-lebih lagi penyalahgunaan

dadah yang boleh mengakibatkan kesan buruk yang amat besar mudaratnya kepada

agama, bangsa dan negara. Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam surah Al-

Maidah Ayat 90 :
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Yang bermaksud: “Wahai orang-orang yang beriman! Bahawa sesungguhnya
arak dan judi dan pemujaan berhala dan mengundi nasib dengan batang-batang
anak panah, adalah (semuanya) kotor (keji) dari perbuatan syaitan. Oleh itu
hendaklah kamu menjauhinya supaya kamu berjaya.”

Bapa atau ibu sebagai ketua keluarga mendokong amanah dan

tanggungjawab daripada Allah Subhanahu wa-Ta’ala untuk membimbing anak-

anak agar berpegang teguh dengan akidah Islam, melazimi ibadah secara

berjemaah serta berakhlak mulia di samping memastikan persekitaran keluarganya

yang sihat dan sejahtera supaya anak-anak tidak melibatkan diri dalam

penyalahgunaan dadah. Sekiranya terdapat dalam kalangan ahli keluarga kita yang

terlibat dengan penyalahgunaan dadah, usahakanlah untuk merawat dan

memulihkan mereka dan janganlah cepat menghukum. Sabda Rasulullah Sallallahu

Alaihi Wasallam dalam Sahih al-Bukhari :

ُت ّلست ْت ِئ ْن ْئ َفوٌل ِن ِئ َفوئ َئ ٍد َِئ ُف ِئا فئاإنت ُت، ّلست ْت ِئ ْن ْئ َفوٌل ِن ِئ َئ ٍد َِئ ْن ُف ِل كف
ُت ّلست ْت ِئ ْن ْئ َفوٌل ِن ِئ َفوئ َئ ، ٍد َِئ ُت ِت َن �ئ ِت ْف ُف ُل َئََ

Yang bermaksud: ”Setiap daripada kamu adalah pemimpin yang
bertanggungjawab terhadap pimpinannya, seorang imam adalah
pemimpin dan dia bertanggungjawab terhadap rakyatnya dan seorang
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lelaki dalam keluarga adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap
pimpinannya (ahli keluarganya).”

Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama

Islam Malaysia Kali Ke-76 turut membincangkan Hukum Penyalahgunaan Dadah

dan telah memutuskan bahawa penggunaan dadah adalah haram dan semua aktiviti

yang berkaitan dengan penyalahgunaan dadah ini seperti menanam, memproses,

memiliki, menjual, mengedar, membeli atau membenarkan premis digunakan

untuk bersubahat dengan penggunaannya adalah juga diharamkan.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Marilah kita bersama-sama mewujudkan hubungan yang baik serta

menjalinkan hubungan yang erat di samping mengambil peduli terhadap

persekitaran agar permasalahan sosial seperti penagihan dadah dapat dicegah lebih

awal. Bertegaslah dengan mengambil tindakan yang sewajarnya seperti menegur,

menasihati atau melaporkan kepada pihak yang bertanggungjawab sekiranya

permasalahan sosial berlaku di persekitaran kita atau segera laporkan kepada pihak

berkuasa seperti Polis dan AADK.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Marilah kita bersama-sama berdoa dan berusaha membimbing anak-anak

kita dengan pendidikan agama khususnya membiasakan mereka berjemaah dan

memperbanyakkan masa mereka dengan mengikuti aktiviti di masjid agar mereka
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dapat menghindari daripada penyalahgunaan dadah dan aktiviti yang tidak

bermoral.

چ چ ڃ ڃ ڃ
ۈۈٴۇۋۋۅۅۉۉېې

ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئ

ْئ ِت ُت فتّ متئا ْن كف ّل َت َئ ِت ُئ ُئ َئأْئ ، ْت ّ ِت ْئ ٌَ�ن ّت َئَ ُن ُف ََ ى ِت ْن ُف َئ َئ ِت لف َئ ِئ ِئ

َفوئ ُف َتأل ُف، َئ َتائَئ ُفْ َن ِت َئ ِتي ِت ْئ ْل ُئ َْئ َئ ، ْت ُتّ َحنئ ُت كن �ي َئََذ�ت ِت َلّئ

، ْن ُف َئ َئ ِت ْئ ّ ِت ُئ ََن لئ ُف ُت ْن سْئ َن َئ�ئ َ ذئ َئ ِت َْئون َفوٌف �ئ ْف. ِتّ ُئ ََن ُف ّ َت ِل ََ

ُف َتأل ُفَُف ُت ْن سْئ َن فئا ، ِت َئا ِت َمفْن َئ َتنئ ِت ْن َف َئََن ، ِت ا َئ ِت ِن َف َئََن َتنئ ِت َن َمنف ُت اِت ِئ َت َئ
. ْف ّ ْت ُل ََ ْئُفوِف ََن َفوئ


