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!Amaran
Pihak Jabatan Agama Islam Perak tidak bertanggungjawab ke atas sebarang penambahan ayat selain daripada kandungan khutbah yang dikeluarkan.

"ڤوليس دان مشاركت برڤيسه تياد

"

26 Mac 2021 / 12 Syaaban 1442
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(Surah Al-Anfal ayat 45)4

س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،
برتقواَل كڤد هللا دڠن ملقساانكن سݢاال ڤرينهتڽ ،دان منيڠݢلكن سݢاال الرڠڽن.
مسڤنا مسبوتن ڤريڠنت هاري ڤوليس ك  ،214منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبه
براتجوق" :ڤوليس دان مشاركت برڤيسه تياد" ،اݢر مشاركت اكن لبيه مڠهرݢاءي ڤرانن
دان توݢس ڤاسوقن ڤوليس يڠ د أَماهنكن دڠن تڠݢوڠجواب منجاݢ أكمانن دان
كسالمنت نݢارا.
س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،
أكمانن دان كسالمنت دنݢارا كيت دلندسكن كڤد ڤرينس يڤ كدولنت اوندڠ.۲
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ڤرينس يڤ ترس بوت بر أَكركن "ڤياݢم كعاديلن" يڠ مميسهكن كواس كحاكمين دڠن كواس
ڤر أَوندڠن; ڤرينس يڤ يڠ دڤركنلكن سوقتو اورݢانيسايس ڤوليس مودن درينتيس
ڤنوبوهڽن ڤد  25مچ .1807
أكمانن براريت كيت بيبس دري سڬاال بنتوق اچنمن يڠ مڠڬوڬت كسالمنت.
امحلدلل ،نڬارا كيت براد دامل سواسان امان ،كسالمنت نڬارا برجاي داكول ،دان رعيت
يڠ ترديري دري ڤلباڬاي قوم ،مڠانوت ڤلباڬاي اڬام ،مڠعملكن ڤلباڬاي بودااي دان
برتوتور ڤلباڬاي هباس ،تروس هيدوڤ دامل هرموين ،والاوڤون كدڠرن سوارا ۲يڠ
چندروڠ مڽاالكن اڤي ڤرقومن دان منيوڤكن س ينتمين أكڬاماءن دامل حرست ڤهيق۲
ترتنتو ماهو منداڤت الِب ڤوليتيك.
سسوڠڬوهڽ ،نڬارا يڠ امان دان سالمت مروڤاكن ڤراشط اونتوق ممبولهيكن
اڬام اسالم داڤت برمكبڠ ،اومت اسالم سليسا برعباده دان ايكونويم نڬارا برجاي
دمعموركن .سدريهل! كسوچني اسالم اكن ترمچر دان شيعة اسالم سوكر دسامرقكن
دامل سواسان يڠ تيدق امان دان تيدق سالمت.
هرڬاءيهل! ،بتاڤ ڤنتيڠڽ أكمانن دامل كهيدوڤن ماءنِس ،برڤندوكن دعاء نيب ابراهي
عليه السالم اڬر بويم مكة دكورنياكن أكمانن دان مكعمورن .ڤريستيوا اين برالكو كتيك
ڤمبواكءن كوات مكة س باڬاي ڤوست عباده دان اتنه سوچي ،يڠ دڽااتكن ماللوءي فرمان
هللا س بحانه وتعاَل ،دامل سورة البقرة اايت :126
ﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋ ﳌﳍﳎﳏﳐﳑﳒ
ﳓ ﳔﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟﳠ ﳡ ﳢ
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برمقصود" :دان (ايڠتهل) كتيك نيب ابراهي بردعاء دڠن براكت" :واهاي توهن كو!
جاديكنهل (نڬري مكة) اين ،نڬري يڠ امان سنتوسا ،دان بريكنهل رزيق دري برِبڬاي-
ِبڬاي جنيس بواه-بواهن كڤد ڤندودوقڽ ،ايءيت اورڠ ۲يڠ براميان كڤد هللا دان هاري
اخرية د أَنتارا مريك" .هللا برفرمان(" :ڤرموهونن مو ايت دترميا) تتاڤي سس ياڤا يڠ كوفور
دان ايڠكر مك اكو اكن بري جوڬ اي برس نڠ-س نڠ منعميت رزيق ايت ِبڬي مسنتارا
(ددنيا)،مكودين اكو ممقساڽ (دڠن مڠهرييڽت) كعذاب نراك ،دان (ايتوَل) س بوروق-
بوروق متڤت مكبايل".
سواسان امان دان سالمت ممبولهيكن رعيت تنڤا راس اتكوت ااتو تراچنم ممنڤويه
كهيدوڤن هارين ،مڠحاضريي لكس د سكوَل دان لكيه د اونيۏرسييت ،ااتو بكرجا دان
برنياڬ اونتوق منچاري رزيق .نڬارا يڠ امان دان سالمت ممبولهيكن رعيت هيدوڤ
هباڬيا دان نݢارا منجادي معمور.
س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا
جسق ترتوبوهڽ اورڬانيسايس ڤوليس مودن ڤد  25مچ  ،1807ڤاسوقن ڤوليس
تهل ماللوءي ڤلباڬاي ڤروهبن دان ترنسفورمايس دامل مڠهادڤي چابرن يڠ تروس برمتبه
دان تروس بروبه .جالينن هوبوڠن ڤوليس دان مشاركت تهل دڤركوكوهكن اڤابيال
ڤسوروجحاي ڤوليس اتنه ماليو ،سري ارطر اي .يوڠ ()Sir Arthur E. Young
ممڤركنلكن كونس يڤ 'برسداي برخدمت' ڤد  15دس ميرب  .1952مڠحيايت كونس يڤ
'سداي برخدمت' ،اڠڬوات ڤوليس تهل ملقساانكن ڤلباڬاي خدمت تربيلڠ دان ممڤامريكن
ڤلباڬاي صفة ترڤويج ،سايريڠ دڠن تامي "ڤوليس دان مشاركت برڤيسه تياد" ،برتڤنت
دڠن فرمان هللا س بحانه وتعاَل ددامل سورة املائدة ،اايت :2
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ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ ﳈﳉ ﳊ ﳋ
ﳌﳍ

برمقصود ..." :دان هندقهل اكمو برتولوڠ-تولوڠن ممبوات كباجيقن دان برتقوى ،دان
جاڠنهل اكمو برتولوڠ-تولوڠن مالكوكن دوسا دان ڤنچروبوهن .دان برتقواَل كڤد هللا،
كران سسوڠڬوهڽ هللا هما برت عذاب س يقساڽ (ِبڬي سس ياڤا يڠ ملڠڬر ڤرينهتڽ)".
انتارا خدمت تربيلڠ دان صفة ترڤويج ،تهل دڤرلهيتكن اوليه امن اورڠ اڠڬوات درڤد
ايبو ڤجابت ڤوليس داءيره كوالا كڠرس ،يڠ د أَنوڬرهكن سورت ڤڠهرڬاءن كتوا ڤوليس
ڤرياق ڤد اوڬوس اتهون اللو; أكمن-امن مريك تهل منولق واڠ رسواه يڠ چوِب دسوڬوقكن.
ڤد بولن نوۏميرب  ،2020دوا اورڠ اڠڬوات ڤاسوقن ڬرقن عام س نوي ڤراق
( ،)Senoi Praqتهل ممڤامريكن صفة كڤرويراءن ،كتيك برِبلس تميبق دڠن ڤڽلودوڤ
برمهڤرين اكوسن ڤادڠ برس ڤرليس .رسجن نورحين اتري()Sarjan Norihan Tari
دان رسجن حبرالين رميل( )Sarjan Baharuddin Ramliمنچرمينكن سامڠت ويرا،
برجواڠ هيڠڬ كهابيسن ڤلورو; اخريڽ رسجن حبرالين رميل ترقرِبن دامل ڤرمتڤورن.
ڤد  4مچ اللو ،رسجن مت شاه قامس يڠ بر أَوس يا  57اتهون ،نيكد مرده اڤي يڠ
ممبكر س بواه رومه د ِبتو مهڤر رمباوِ ،بݢي مڽالمتكن دوا ڽاوا ،سأأورڠ ايبو توا
بر أَوس يا  81اتهون برسام انقڽ ،اورڠ الكءينن اوڤاي بر أَوس يا  46اتهون.
د ڤتاليڠ جاي ،سأأورڠ ايبو تهل دتڠكڤ اوليه ڤڠاول كسالمنت كران تيدق ممباير
ِبرڠن يڠ دَأمبيل دري س بواه ڤارس راي ،دان دالڤوركن كڤد ڤوليس .ايبو ترس بوت
مالكوكن كچورين كچيل دسببكن تردسق ماهو ممربي ماكنن كڤد انق ۲يڠ سدڠ
الكڤرن .ڤد  21جانواري  ،2021كتوا ڤوليس داءيره ڤتاليڠ جاي ،اسيس تني كوميس يرن
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ئن ايزاين ( )Asisten Komisioner Nik Ezaneeبرسام برباڤ اڠڬوات ،دڠن ممباوا
برساماڽ ماكنن ،مزنايريه دان منصيحيت ايبو بركناءن سوڤااي تيدق مڠولڠي ڤربواتن
يڠ سام; دس باليقڽ ايبو ترس بوت دنصيحيت اونتوق داتڠ ممينتا بنتوان بلياو جك برهادڤن
أكداءن تردسق تياد ماكنن .د اكوسن اڤي ،۲كوات كينبالو ،اخبار ڤد  12فيربواري
مڽياركن ڬمرب دري لكيڤ ۏيديو يڠ منوجنوقكن صفة اكنسانن دوا اورڠ اڠڬوات ڤوليس
ڤروندا ،ممبنتو دڠن مڠهولوركن واڠ كڤد سأأورڠ اكنق ۲يڠ منجوال كروڤوك اونتوق
ممنهبكن ڤنداڤنت لكوارڬ.
س يدڠ جامعه يڠ درمحيت هللا،
ْعلن ترڤويج يڠ دڤامريكن اوليه اڠڬوات ڤوليس دامل قيصه ۲يڠ دس بوتكن اين
منچرمينكن صفة اكنسانن يڠ ساڠت دتڬسكن دامل اجرن اسالم .قيصه ۲اين ،هاڽاَل
چبيسن كچيل درڤد ڤڠورِبنن لبيه برس يڠ دالكوكن اوليه اڠڬوات ڤوليس يڠ سداي
برخدمت كڤد مشاركت .كتيك اڠڬوات مشاركت مروڠوت براد دامل كندراءن يڠ مرڠكق
ڤرالهن دسببكن كسسقن جالن راي ،انصافهل! اندا براد دامل كريتا برهاوا ديڠني،
سدڠكن اڠڬوات ڤوليس يڠ مڠاول اللو لينتس سدڠ دبكر تريق مااتهاري ااتو سدڠ
كسجوقن برمندي هوجن .انصافهل! كتيك اندا سدڠ اينق بربوك ڤواسا برسام لكوارڬ
منعميت ڤلباڬاي جواده ،راماي اڠڬوات ڤوليس بربوك ڤواسا د ِباليِ-بالي ،دامل كريتا
ڤروندا ،دڤيڠڬري جالن راي ،دامل هوتن بلنتارا ااتو دامل بوت ڤروندا يڠ سدڠ دملبوڠ
اومبق .انصافهل! كتيك اندا برايڠ ڬمبريا برڤأاكين اينده د رومه ڤد ڤاڬي هاري راي
برسام لكوارڬ ،راماي اڠڬوات ڤوليس يڠ سدڠ برڤأاكين اونيفورم ،برتوڬس د ستياڤ
ڤنجورو د دامل نڬارا ،دان يڠ برتوڬس د هوتن بلنتارا ،اد يڠ تهل برباڤ هاري تيدق
برڤلواڠ مڠڬنيت اونيفورم يڠ كريڠ دان ِبسه د ِبدن .دمكني ڤڠورِبنن برس يڠ دالكوكن
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بوكن سهاج اوليه ڤارا اڠڬوات ڤوليس ،تتاڤي اوليه اهيل ۲لكوارڬ مريك جوڬ.
كڤد رساتوس الڤن بلس ريبو رساتوس ) )118،100اورڠ اڠڬوات ڤوليس دراج
مليس يا يڠ سدڠ برخدمت ،منرب ايڠني برڤسن اڬر س ننتياس بأأروسها ممڤرتيڠكتكن
اكميانن دان ممڤرِبڽقكن تولك كڤد هللا س بحانه وتعاَل رسات برخدمت دڠن ڤنوه ريضا،
اخالص دان أَمانه برلندسكن اسالم .مسوڬ سڬاال خدمت ،تناڬ دان ڤڠورِبنن
دترميا اوليه هللا س بحانه وتعاَل س باڬاي ْعل معروف يڠ د أَنوڬرهكن كربكنت هيدوڤ
د دنيا دان ڬنجرن د اخرية.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت هللا،
مسڤنا ڤريڠنت هاري ڤوليس ك ،214-منرب مناريق ڤرهاتني دان مڽرو ڤارا جامعه دان
سلوروه رعيت كڤد ڤراكرا ۲برايكوت;
ڤراتم :مڠيعرتاف ڤرانن ڤنتيڠ ڤوليس دراج مليس يا منجوجنوڠ امانه اونتوق ممستيكن
رعيت هيدوڤ دامل امان دان عامل سالمت درڤد اچنمن.
كدوا :ممستيكن ڤارا اڠڬوات مڠعملكن بودااي اينتڬرييت يڠ تلوس اڬر ڤوليس دراج
مليس يا منداڤت كيقينن ،كڤرچاايءن ،ڤڠحرمنت دان سوكوڠن رعيت.
كتيڬ :مڽوكوڠ ڤنديرين تڬس دان اوسها ڬيڬيه كتوا ڤوليس نڬارا اونتوق ممربس هيكن
ڤوليس دراج مليس يا درڤد دمچري اوليه اڠڬوات يڠ تيدق براينتڬرييت ،اڠڬوات ۲يڠ
برسوِبهت دڠن ڤلباڬاي سينديكيت جودي دان ڤڽلودوڤن ،اڠڬوات ۲يڠ مالكوكن
رسواه رسات ڤچه أَمانه.
اكمڤت :ممربي كرجاسام دان ممبنتو اڠڬوات ۲ڤوليس ملقساانكن توڬس.
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لكي :ممهمي چابرن برس يڠ دهادڤي اوليه اڠڬوات ڤوليس دامل ملقساانكن توڬس ،امتهل
ڤنتيڠ اونتوق مريك دلڠكڤكن دڠن ڤرالنت ،س نجات دان كندراءن ،بڬيتو جوڬ التهين
اونتوق ممبولهيكن مريك ملقساانكن توڬس دڠن چكڤ دان بركسن.
اكمن :مڠهرڬاءي ڤڠورِبنن ڤارا اڠڬوات ڤوليس دان لكوارڬ مريك ،دڠن ممربيكن
ڤرهاتني دان ممنويه كڤرلوان ڤروهمن دان كباجيقن ،مرڠكويم كباجيقن اڠڬوات يڠ
چدرا ،اهيل لكوارڬ يڠ منجادي يتي ااتو ِبلو ،دان تروس مڠمبيل برت كباجيقن
اڠڬوات يڠ تهل برسارا.
كتوجوه :مڠهرڬاءي هباوا راماي اڠڬوات يڠ ترقرِبن مروڤاكن ويرا عامل والاوڤون
دسامديكن د ڤوسارا يڠ تيدق برانم ،اللو كيت تروس مندعاءكن مسوڬ هللا س بحانه
وتعاَل ملميڤهيي رمحة كڤد روح ۲مريك ،دبريكن مكولياءن سامس براد د عامل برزخ،
دڤرمودهكن تميبڠن ڤد هاري كبڠكينت ،دان دلميڤهكن كسجهرتاءن كهيدوڤن اخرية.
هللا ِ ْيل َولَ ُ ُْك ِِبلْ ُق ْر َء ِان الْ َع ِظ ْ ِي َون َف َع ِ ِْن َوا َّاي ُ ُْك ِب َما ِف ْي ِه ِم َن ْال آ َاي ِت َو ِال ْك ِر الْ َح ِك ْ ِي َوتَ َقبَّ َل
َِب َركَ ُ
هللا الْ َع ِظ ْ َي ِ ْيل َولَ ُ ُْك
الس ِم ْي ُع الْ َع ِل ْ ُي .نَ ُقِ ْو ُل قَ ْو ِ ْيل ه ََذا َو نَ ْس َت ْغ ِف ُر َ
ِم ِ ِْن َو ِمنْ ُ ُْك ِت َال َوتَ ُه ِان َّ ُه ه َُو َّ
ات َوالْ ُم ْؤ ِم ِن ْ َني َوالْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
َو ِل َسائِ ِر الْ ُم ْس ِل ِم ْ َني َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
ات ْ نال ْح َيا ِء ِم ْْنُ ْم َو ْ نال ْم َو ِات فَ ْاس َت ْغ ِف ُر ْو ُه
ان َّ ُه ه َُو الْ َغ ُف ْو ُر َّالر ِح ْ ُي.
ِ
Khutbah Kedua

شيْ َك ََلَُ ،و نَ ْشهَدُ نَ َّن
هللا َو ْحدَ ُه َال َ ِ
الْ َح ْمدُ ِ َّ ِلِلْ َ 5محدً ا َك ِث ًريا َ َمَك نَ َم َر .نَ ْشهَدُ نَن لآ ا َ ََل ا َّال ُ
َس يِدَ انَ َون َ ِبيَّنَا ُم َح َّمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو َُلُ .الل َّ ُه َّم َ ِص ِل ِ َو َس ِ ّْل َو َِب ِركْ عَ ََل َس ِي ِدانَ ُم َح َّمدَ 6وعََلَ
َصا ِب ِه نَ ْ َمج ِع ْ َني .نَ َّما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ِع َبا َد ِ
َ ِ َِل َو نَ ْ َ
الصا ِد ِق ْ َني.
هللا! ِات َّ ُق ْوا َ
هللاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َّ
5

Memuji Allah
Selawat ke atas Nabi Muhammad SAW
7 Pesan Taqwa
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قوم مسلمني يڠ درمحيت هللا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اݢر تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل الس نة
وامجلاعة ،يڠ منجادي وارينث رسول هللاﷺَ ،صابت دان اتبعني ،هيڠڬ كهاري اين.
جاڬاَل هوبوڠن دڠن هللا دان سسام ماءنِس .معموركنهل رومه ٢هللا دڠن اس تقامه
مڠرجاكن عبادة ،تر أَواتماڽ صالة فرض برجامعه.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ
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َص ِب ِه َو َس ِ ّْل .اللَّهُ َّم ا ْغ ِف ْر ِللْ ُم ْس ِل ِم ْ َني َوالْ ُم ْس ِل َم ِ
اللَّهُ َّم َص ِل عَ ََل ُم َح َّمد َوعَ ََل َ ِ َِل َو َ ْ
ات
َوالْ ُم ْؤ ِم ِن ْ َني والْ ُم ْؤ ِمنَ ِ
اتَ ،9و نَ ْص ِل ْح َذ َات بَيْ ِ ِْن ْم َو نَ ِل ْف ب َ ْ َني ُقلُ ْوهبِ ِ ْم َوا ْج َع ْل ِ ِْف ُقلُ ْوهبِ ِ ُم ْااليْ َم َان
ِ
ُص
َوالْ ِح ْْكَ َةَ ،وثَ ِب ْهتُ ْم عَ ََل ِم َّ َِّل َر ُس ْو ِل هللاﷺ .اللَّهُ َّم نَ ِع َّز ْاالسالم َوالْ ُم ْس ِل ِم ْ َني .اللَّهُ َّم انْ ُ ِ
لك َم ََكن َو ِ ِْف ُ ِلك َز َمان .اللَّهُ َّم ادفَ ْع عَنا ال َب َالء،
ْاالسالم َوالْ ُم ْس ِل ِم ْ َني ِ ِْف فَلَ ْس ِطني ،وِف ُ ِ
وصا َۏ ُير ْوس ال ُك ُوروانَ َ ،والغ ََالءَ ،وا ِمل َحنَ ،وال ِف َنتَ ،ما َظه ََر ِم ْْنَا َو َما ب َ َط َن،
َو َالو َِبء ،خ ُُص ً
َعن ب َ ِِٰلانَ ه ََذا خ ََّاصةَ ،و َعن َسائِ ِر بُ ْ َٰلان عَا َّمة.
اي هللا ،بركتيهل مهبا ٢مو يڠ ملقساانكن تونتوتن زاكة دان مڠهولوركن وقف ،كورنياءي
مريك رزيق يڠ برليڤت ڬندا ،رسات سوچيكنهل هرات دان جيوا مريك .جاءوهكنهل
ڬولوڠن فقراء دان مساكني درڤد ككفورن ،رسات ليندوڠيهل مريك درڤد كفقرين يڠ
برڤنجڠن.
اي هللا ،بريهل اكيم كباءيقن رسات كربكنت ددنيا دان د أَخرية .ڤلهياراَل اكيم درڤد س يقسا
دان عذاب اڤي نراك.
Ayat Al-Quran
Doa untuk Kaum Muslimin
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اي هللا ،کورنياکنهل توفيق دان هداَيمو أكتس راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا ڤدوک رسي
سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم سلطان أَزلن حمب
الين شاه املغفور َل ،دان راج ڤرمايسوري ڤرياق دار الرضوان توانکو زارا سالي رسات قرابة
دراج دان سلوروه رعيت جالت.
َربَّنَا َ آ ِتنَا ِِف الد نْ َيا َح َس نَ ًة َو ِِف ْالآ ِخ َر ِة َح َس نَ ًة َو ِقنَا عَ َذ َاب النَّ ِار .فَ َيا ِع َبا َد ِ
هللا ،ﱫ ﱬ
ﱷﱹ
ﱸ
ﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵﱶ

هللا الْ َع ِظ ْ َي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْك َو ْاش ُك ُر ْو ُه عَ ََل ِن َع ِم ِه يَ ِزد ُ ُْْك َو ْاسأنلُ ْو ُه ِم ْن
ﱺ ﱻ ﱼ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
فَضْ ِ ِهل ي ُ ْع ِط ُ ُْك َو َ ِل ْك ُر ِ
هللا ي َ ْع َ ُّل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
هللا نَ ْك َ ُربَ ،و ُ
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