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

” داده; ڤموس نه نڬارا بڠسا “
18 Februari 2022 / 16 Rejab 1443
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(سورة البقرة اايت )195
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َص ّل َو َس ْل عَل َ ّيد ُم َح َمد َوعَل أل َوأْصا ّبه و تَا ّبع َي هُم ِب ْ َسان ال ي َ ْو ّم الين.
ّ َ َ ِْ َ ْ ِ
ُ
للاُ 4أ ْو ّص ْي ُ ُْك َوا َاي َي ّب َت ْق َوى للا فقد ف َاز ال ُمتَق ْو َن.
َأ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد للا! ات َ ُق ْوا َ
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ماريهل كيت تيڠكتكن كتقواءن كحرضة للاlدڠن ملقسانكن ستياڤ ڤرينته
دان منجاءويه سڬاّل ّلرڠڽن; موده-مودهن كيت سالمت دان جسهرتا ِبءيق ددنيا
بڬيتو جوا دأخرية .منرب ڤد هاري اين اكن ممبيچاراكن خطبة براتجوق:
” داده; ڤموس نه نڬارا بڠسا “
قيصه انق مموكول ايبو ِبڤ ،ابڠ مموكول اديق ااتو اديق مموكول ابڠ ،سوايم مموكول
ايسرتي ،وانيتا منجوال توبوه ،اهيل لكوارڬ ،ڤكرجا دان جرين تتڠڬ يڠ مڠاموق
برڤوچنا درڤد كتاڬهين داده ،سامكي كرڤ دّلڤوركن .ڤد  16جانواري  ،2022اخبار
اوتوسن مليس يا مالڤوركن ،سأورڠ ڤمودا برأوس يا  28اتهون ،داكمڤوڠ ِبرو ڤاسري
ڤنَ ْم َبڠ ،كوالا سالڠور ،يڠ دشيك ترليبت دڠن داده ،تهل ممڠڬل كڤاّل ايبوڽ .قيصه٢
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س بڬيين اكن تروس برّلكو سالڬي ڤڽالهڬونءن داده تروس مريبق دان ڬاڬل
دبندوڠ سچارا بركسن.
س يدڠ مجعة يڠ داكس هييي للا،
مسكيڤون جسق  19فيربواري  ،1983داده داش هتاركن س باڬاي موسوه نومبور
ساتو نڬارا ،دان ڤلباڬاي اوسها تهل دڬرقكن اوليه ڤلباڬاي جابنت دان اڬينيس
كراجاءن رسات ڤرتوبوهن ٢بوكن كراجاءن ،نمون بيلڠن ڤناڬيه هبارو تروس دچاتتكن.
چورق ڤناڬهين دّلڤوركن تهل بروبه ،دسڤيڠ جنيس داده يڠ سامكي ڤلباڬاي.
سالءين درڤد داده جنيس تراديس يونل سڤريت ڬنجا ،كتوم ،اوبت ِبتوق ،هريوءين
( )heroinدان مورفي ( ،)morfinدنيا تهل دڤركنلكن دڠن داده جنيس س ينتتيك
( )sintetikااتو تريوان يڠ دڤروسيس دان دحاصيلكن ماللوءي معمل سڤريت ڤيل
كودا ،شابو ،ايكساتيس ( )ekstasiدان اءيس ( ;)iceيڠ سامكي ڤوڤولر.
ريكود ڤوليس دراج مليس يا منوجنوقكن سڤنجڠ اتهون  ،2021مهڤري 53،000
ريبو اورڠ ڤناڬيه تهل دتڠكڤ دان داتهن .دڤرچاايءي بيلڠن س برن ڤناڬيه داده ددامل
نڬارا ،جاءوه لبيه راماي درڤد بيلڠن يڠ دتڠكڤ ااتو داتهن .دامل اتهون يڠ سام،
ڤوليس برجاي ممبوات  9،029تڠكڤن ڤڠيدر ،دِبوه س يكشن  ،39Bأكتا داده
برهباي ،جك دسابيتكن كسالهن ،ڤسال اكن دحكوم ڬنتوڠ سڤاي مايت; دان
رساماي  18،064اورڠ ڤڠيدر دتڠكڤ دِبوه س يكشن  39Aأكتا يڠ سام ،جك
دسابيتكن كسالهن ،ڤسال بوليه دحكوم ڤنجارا سعمور هيدوڤ ااتو حكومن لبيه
رنده .دسڤيڠ ايت ،ڤوليس توروت برجاي ممنوءي  19ڤوست ممڤروسيس دان
ممبوات داده ،دڠن رمڤسن داده برنيالي لبيه رساتوس ّلڤن ( )108جوات ريڠڬيت.
ڤد اتهون  ،2022ڤوليس كونتينجن ڤرياق ،برجاي ممنوءي  2ڤوست ممڤروسيس
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دان ممبوات داده دڤوس يڠ ( )Pusingدان جالڤڠ ( ،)Jelapangمليبتكن رمڤسن داده
برنيالي لبيه رساتوس س بلس ( )111جوات ريڠڬيت.
منرب مڠوچڤكن هتنيئه كڤد ڤوليس دراج مليس يا اتس كجاايءن اوسها ممبنرتس
ڤڠيدرن داده ،تراواتم كجاايءن ممنوءي ڤوست ٢ممڤروسيس دان ممبوات داده.
سوڬ اڠڬوات ڤوليس دراج مليس يا تروس منداڤت ڤتوجنوق الهيي دان دكورنياكن
كقواتن اونتوق منيڠكتكن اوسها منيواسكن موسوه نومبور ساتو نڬارا .سوڬ
اڠڬوات ڤوليس دراج مليس يا يڠ دأماهنكن دڠن تڠڬوڠجواب برس اين تيدق اكن
ترنودا دڠن اتورن دان اميبوهن يڠ ماهو دسوڬوقكن اوليه ڤارا ڤنياڬ دان ڤڽلودوڤ
داده.
برڤندوكن معلومت اڬينيس أنيت-داده كبڠساءن ،ڬولوڠن بليا برمعور انتارا  19ك
 39اتهون ،مروڤاكن اكتڬوري ڤناڬيه داده ترتيڠڬي ،منچاتتكن  65%درڤد
كسلوروهن ڤناڬيه .جك كومڤولن ڤناڬيه اين ڬاڬل دڤولهيكن ،مريك اكن ماللوءي
هيدوڤ دامل سڠسارا .كبياساءنڽ ،ڤناڬيه داده ،اكن هيلڠ اره توجوان هيدوڤ ،رسات
اكن مڠهادڤي ماس هادڤن يڠ لكم; مريك منجادي ورڬ يڠ تيدق ااتو كورڠ
ڤرودوكتيف ( ،)produktifمريك منجادي بنب كڤد لكوارڬ ،مشاركت دان نڬارا.
توبوه ِبدن مريك مميلييك دااي اتهن يڠ مله; اوليه ايت لبيه موده دجاڠكييت ڤڽاكيت.
راماي دامل اكلڠن مريك كران تردسق ممرلوكن واڠ اونتوق ممبيل داده ،برأخري دڠن
مالكوكن ڤلباڬاي جنايه.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
ڤڽالهڬونءن اڤ جوڬ جنيس داده ادال حرام كران داده ممربي مرضة كڤد
ِبدن دان عقل ،برتڤنت دڠن حديث درڤد ُأم َسلَ َمة:
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هنَ َي َر ُسو ُل ّ
ك ُم ْس ّكر َو ُم ْف ّرت.
للاﷺ َع ْن ُ ّ
مقصودڽ( :رسول للا ﷺ) تهل مالرڠ درڤد ستياڤ ڤراكرا يڠ ممابوقكن دان ملسوكن.
(رواية امام أبو داود )3686
مذاكره جاوتنكواس فتوى جمليس كبڠساءن ِبڬي حال احوال أڬام اسالم مليس يا
يڠ برس يدڠ ڤد  16 - 15أڤريل  ،1982مموتوسكن :س بارڠ ڤڽالهڬونءن داده،
حكومڽ حرام; داده هاڽ بوليه دڬونكن ِبڬي توجوان ڤروبنت يڠ مماتويه َشع.
داده بوليه مڠعاقبتكن كروسقن فوڠيس ڤلباڬاي اورڬن دامل ِبدن سڤريت
جنتوڠ ،هايت ،بواه ڤيڠڬڠ ،تولڠ دان سارف .داده ڽات ممربي عاقبة ساڠت بوروق
كڤد ديري ،لكوارڬ ،مشاركت دان نڬارا .كروكونن برومه تڠڬ ترججس ،لكوارڬ
منجادي ڤورق-ڤرندا ،برسليس يه فهم دان برڬادوه ،سهيڠڬ كڤريڠكت مليبتكن
كچدراءن دان مڽببكن كامتي .مشاركت ڤوّل هيدوڤ ڬليسه كرانڽ تهل هيلڠ
كتنرتمن ،ترڤقسا برهادڤن دڠن ڤناڬيه داده .كجادين ٢جنايه سڤريت منچوري،
مراڬوت دان مڠوڬوت برّلكو دڤرسكيرتن اكوسن كدايمن; دّلكوكن اوليه ڤناڬيه يڠ
تردسق اونتوق منداڤتكن واڠ .لبيه مالڠ ّلڬي ،نڬارا كهيلڠن ڬون تناڬ ڤمودا يڠ
مروڤاكن ڤواريث اونتوق مرنوسكن اوسها ممبينا س بواه نڬارا ماجو ّلڬي برداولت .ڤد
ماس يڠ سام نڬارا ڤوّل ترڤقسا مڠلواركن بلنجا يڠ برس اونتوق ممبياايءي اوسها٢
ڤنچڬهن دان ڤمولهين.
س يدڠ مجعة يڠ درمحيت للا،
س بلوم نيس منجادي بوبور ،اوسها ٢ڤنچڬهن واجب دليڤتڬنداكن .ڤتوالڠ ڤاليڠ
اواتم يڠ واجب دڤرڠي اايل ڤڠلوار ،ڤمبوات دان ڤڠيدر داده .مريك ملهيت داده
س باڬاي ِبهن داڬڠن اونتوق دنياڬاكن ِبڬي مراءيه كونتوڠن .لبيه راماي يڠ مناڬيه
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داده ،اكن لبيه برمكبڠ ڤرنياڬاءن مريك ،دان لبيه برس اونتوڠ يڠ داڤت دراءيه .اوليه
ايت ڤارا ڤنياڬ داده اكن س ننتياس برأوسها اونتوق ملواسكن ڤارسن دڠن منچاري
ڤناڬيه ِبرو .مريك اين س برنڽ ابليس برتوڤيڠكن ماءنيس ،ڬولوڠن يڠ تيدق ّليق
دڤڠڬيل ماءنيس كران تيدق لڠسوڠ مميلييك روح اكنسانن .مريك ترڬامق منديريكن
همليڬاي كاكايءن دأتس ّن َيس ْن كسڠساراءن مڠسا داده.
ڤارا ايبو ِبڤ ،ڬورو ،ڤمميڤي مشاركت تراواتم ڤارا ڤمميڤي اڬام دان بليا،
هندقهل براد دِبريسن هادڤن ،مليندوڠي انق ٢مودا درڤد منجادي مڠسا ڤرداڬڠن
داده .ڤرهاتي هندقهل دبريكن جك اد دامل اكلڠن اهيل لكوارڬ ،جرين تتڠڬ دان
راكن سكرجا يڠ ممڤرلهيتكن ڤروهبن صفة .ڤروهبن صفة بوليه دجاديكن ڤتندا اول،
كبارڠاكلي تهل برّلكوڽ ڤناڬهين .انتارا ڤروهبن صفة ترس بوت:
ڤراتم :درڤد ڤرايڠ ،ڬمبريا ،رامه بربوال ،برفيكرين چردس رسات موده ملواهكن
ڤراساءن بروبه منجادي ڤندايم ،رونس يڠ موروڠ ،سوڬول ،برچالرو دان ممندم
ڤراساءن.
كدوا :درڤد چرڬس ،تڠكس ،صيحت دان برتناڬ بروبه منجادي اككو ،عذور ،مله
دان تيدق برماي.
كتيڬ :درڤد سوك منولوڠ ،منومڤوكن ڤرهاتي كڤد كرجا دان بوليه دهارڤ بروبه
منجادي تيدق ڤدويل ،تيدق اد تومڤوان كڤد كرجا ،چوايّ ،لّلي ،تيدق بوليه
دهارڤ ،تيدق برمينت دان مله سامڠت.
كمڤت :درڤد برتروس ترڠ دان بوليه دڤرچاايءي بروبه كڤد سوك برداليه دان تيدق
ّلڬي بوليه دڤرچاايءي.
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لكامي :درڤد س يكڤ اوڤتمييستيك ( )Optimistikكڤد س يكڤ ڤس مييستيك
(.)Pesimistik

كمن :درڤد تيدق مڠهادڤي مس ئهل كواڠن يڠ برت بروبه كڤد مڠهادڤي مس ئهل برت
كواڠن ،دان تيدق ڤوتوس ٢ممبوات ڤينجمن درڤد راكن ٢دان اديق-براديق.
للا ّ ْيل َولَ ُ ُْك ِّبلْ ُق ْر َء ّان الْ َع ّظ ْ ّْي َون َف َع ّ ْين َوا َاي ُ ُْك ّب َما ّف ْي ّه ّم َن ْال َاي ّت َو ّال ْك ّر الْ َح ّك ْ ّْي
َِب َركَ ُ
للا الْ َع ّظ ْ َْي
الس ّم ْي ُع الْ َع ّل ْ ِ ُْيَ .أ ُق ْو ُل قَ ْو ّ ْيل ه ََذا َو َأ ْس َت ْغ ّف ُر َ
َوتَ َقبَ َل ّم ّ ْين َو ّمنْ ُ ُْك ّت َال َوتَ ُه ِان َ ُه ه َُو َ
ات َوالْ ُم ْؤ ّم ّن ْ َي َوالْ ُم ْؤ ّمنَ ّ
ّ ْيل َولَ ُ ُْك َو ّل َسائّ ّر الْ ُم ْس ّل ّم ْ َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات ْ َال ْح َيا ّء ّم ْْنُ ْم َو ْ َال ْ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 َأ ْشهَدُ َأ َن
للا َو ْحدَ ُه َّل َ ّ
الْ َح ْمدُ ّ َ ّلِلْ َ 5محدً ا َك ّث ًريا َ َمَك َأ َم َرَ .أ ْشهَدُ َأن ل ا َ َل ا َّل ُ
َس يّدَ نَ َون َ ّبيَنَا ُم َح َمدً ا َع ْبدُ ُه َو َر ُس ْو ُلُ .اللَهُ َم َص ِّل َو ِ َس ّ ْل َو َِب ّركْ عَ َل َس ّي ّدنَ ُم َح َمدَ 6وعَ َل أ ّلّ
ْصا ّب ّه َأ ْ َمج ّع ْ َيَ .أ َما ب َ ْعدُ  ،فَ َيا ّع َبا َد ّ
َو َأ ْ َ
الصا ّد ّق ْ َي.
للا! ّات َ ُق ْوا َ
للاَ 7و ُك ْون ُْوا َم َع َ

مسلمي يڠ درمحيت للا،
منرب مڽرو ڤارا جامعه اڬر كيت تتڤ برڤڬڠ كڤد عقيدة اسالمية برترسكن اهيل
س نه وامجلاعه ،يڠ منجادي وارينث رسول للا ﷺْ ،صابة دان اتبعي .جاڬال هوبوڠن
دڠن للاlدان سسام ماءنيس .معموركنهل رومه ٢للا دڠن اس تقامه مڠرجاكن
عباده ،ترأواتماڽ صالة فرض برجامعه .ڤرِبڽقكن صلوات دان سالم كتس جوجنوڠن
برس نيب محمد ﷺ.
ﱢ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ8ﭐ
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اللَهُ َم َص ّل عَ َل ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َصل َ ْي َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي َو َِب ّركْ عَ َل
ِ
ِ
ُم َح َمد َوعَ َل أ ّل ُم َح َمد َ َمَك َِب َر ْك َت عَ َل ا ْب َرا ّه ْ َْي َوعَ َل أ ّل ا ْب َرا ّه ْ َْي ّ ْف الْ َعال َ ّم ْ َي ان ََك َ ّمح ْيد َم ّج ْيد.
ِ
ِ
ِ 9
ْ
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ات َوالْ ُم ْؤمن َي َوال ُم ْؤمنَ ّ
َاللَهُ َم ا ْغ ّف ْر ّللْ ُم ْس ّل ّم َي َوالْ ُم ْس ّل َم ّ
ات َو َأ ْصل ْح َذ َات بَيْْنّ ّ ْم َو َأل ْف ب َ ْ َي قُلوهبّ ّ ْم
ول ّ
َوا ْج َع ْل ّف ُقلُ ّوهبّ ُم ْاّلمي َ َان َوالْ ّح ْْكَ َة َوثَ ّب ْهتُ ْم عَ َل ّم َ َّّل َر ُس ّ
للا ﷺ.
َاللَهُ َم ا ْدفَ ْع َعنَا الْ َب َال َء َوالْ َو َِب َء َوالْغ ََال َء َوالْ ّم َح َن َوالْ ّف َ َنت َما َظه ََر ّم ْْنَا َو َما ب َ َط َن َع ْن ب َ َ َّلنَ هَذا
َخ َاص ًة َو َع ْن َسائّ ّر بُ ْ ََلان عَا َم ًة.
اللَهُ َم انَ ن َ ْسأَ ُ َُل ّف ْع َل الْخ ْ ََري ّاتَ ،وتَ ْركَ الْ ُم ْن َك َر ّاتَ ،و ُح َب الْ َم َسا ّك ّيَ ،و َأ ْن تَ ْغ ّف َر لَنَا َوتَ ْر َ َمحنَاَ ،وا َذا
ِ
َأ َرد َْت ّف ْتنَ ًة ّف قَ ْوم فَتَ َوفَنَا غَ ْ َري َم ْف ُتوّن ْي ،ن َ ْسأَ ُ َُل ُحبَ َكَ ،و ُح َب َم ْن ُ ُّيب َكَ ،و ُح َب َ َمعل ي ُ َق ّر ُب ِالَ
ِ
ُحب َّك.
اي للا! اي َر َب ال َعال َ ّمي! مولياكن اكيم دڠن تقوى دان اس تقامه .جاءويه اكيم دان انق
چوچو اكيم درڤد جنيس داده ،ساميكن دامل جيوا اكيم راسا يڠ ساڠت بنچي دان جيجيق
ترهادڤ داده.
اي َذا الْ َج َال ّل َواّل ْك َرا ّم ،جاديكنهل اكيم انتارا مهبا مو يڠ مملهيارا أمانه .قواتكن اميان دان هايت
اكيم اڬر منجاءويه ڤربواتن خيانت سڤريت سال ڬون هرات بندا بوكن ميليك اكيم ،ممربي
ااتو مرنميا رسواه ،مڽالهڬونكن كواس اونتوق كڤنتيڠن ديري ،رسات جاءوهكن اكيم
ترماسوق دامل ڬولوڠن يڠ مڠاِبيكن تڠڬوڠجواب يڠ دأماهنكن.
اُل الْ ُم ْ ّ
اي َم ّ َ
ل ،جاءويه نڬارا اكيم درڤد كهنچورن دسببكن ڤربواتن رسواه; رسهكن
تڠڬوڠجواب ڤميڤينن دان ڤڠوروسن نڬارا اكيم كڤد اكلڠن مهبا-مو يڠ أمانه ،جوجور دان
اخالص ،رسات تڬس ّلڬي براين منڬقكن كبرنن دان ملقسانكن كعاديلن برلندسكن
حكوم.
Doa untuk kaum muslimin
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اي َم ّاُل ،اي هَا ّدي ،كورنياكنهل توفيق دان هدايه مو ترهادڤ راج اكيم ،دويل يڠ هما موليا
ڤدوك رسي سلطان ڤرياق دار الرضوان ،سلطان نزرين معز الين شاه ابن املرحوم
سلطان أزلن حمب الين شاه املغفور-ل دان راج ڤرماءيسوري ڤرياق دار الرضوان توانكو
زارا سالْي رسات قرابة دراج دان سلوروه رعيت جالت.
ﲫﲬﲭﲮ ﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵ

فَ َيا ّع َبا َد ّ
للا،

ﭐﱡﭐﱫﱬﱭﱮﱯﱰﱱﱲﱳﱴﱵ

للا الْ َع ّظ ْ َْي ي َ ْذ ُك ْرُ ُْكَ ،و ْاش ُك ُر ْو ُه عَ َل
ﱶﱷﱸﱹﱺﱻ ﱠ فَ ْاذ ُك ُر ْوا َ
ّن َع ّم ّه يَ ّزد ُ ُْْكَ ،و ْاسأَلُ ْو ُه ّم ْن فَ ْض ّ ّهل يُ ْع ّط ُ ُْكَ ،و َ ّل ْك ُر ّ
للا ي َ ْع َ ُل َما ت َْصنَ ُع ْو َن.
للا َأ ْك َ ُربَ ،و ُ
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