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تيتيسن كريڠت ڤڠوربانن
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سمڤنا سمبوتن هاري ڤوليس ك
( مچ 16م  16 /جمادى األخير 1437ه)
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ا َ ْلحم َْد ُ ل َِّله ِ الْق َائ ِل:

ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
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ﭱﭲ
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ك لَه ُ ،و َأَ شْهَد ُ أَ َّن سَيِد َنَا مُح ََّمدًا عَبْدُه ُ
أَ شْهَد ُ أَ ْن ل َآ ِإله َ ا َِّلا الله ُ وَحْدَه ُ لا َ شَر ِ ي ْ َ

5

صحَابِه ِ أَ جْم َعِيْنَ.
َل وَسَل ِ ْم عَلَى سَيِدِنَا مُح ََّمدٍ و َعَلَى آلِه ِ و َأَ ْ
ا َ َّلله َُّم ص ِ

6

صيْك ُ ْم و َا َِّيايَ بتَِقْو َى اللهِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّتقُوْنَ.
أَ َّما بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ اللهِ ،ا َِّتقُو ْا اللهَُ ،أ ْو ِ
الزادِ َّ
و َت َز ََّودُوْا ف َِإ َّن خَيْر َ َّ
اب لَع َ َّل ك ُ ْم تُفْلِحُونَ.
التقْو َى ،و ََّاتق ُوا الله َ يَا ُأول ِي ا ْلأَ لْب َ ِ

7

مأنسي سباڬاي همبا دان خليفه اهلل سبحانه وتعالى دڤرتڠڬوڠجوابكن اونتوق مڠعبديكن ديري
سرتا سنتياس برتقوى كڤداڽ .كران هاڽ دڠن تقوى ،كهيدوڤن ددنيا اكن لبيه امان دان دأخيرة

سو ْلُه ُ.
وَر َ ُ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
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برأوليه كجاياءن .جوسترو ،سڬراله كيت كمبالي توندوق كڤد ستياڤ ڤرينته اهلل سبحانه وتعالى
سرتا برمجاهده منجاءوهي الرڠن دان تڬهنڽ .جاديله كيت ڬولوڠن مؤمين دان متقين يڠ ڤستيڽ
دچينتاءي دان دريضاءي اهلل سبحانه وتعالى سرتا رسولڽ ﷺ.
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برسمڤنا دڠن سمبوتن هاري ڤوليس يڠ دراعيكن ڤد هاري اين ،ميمبر اكن
ممبيچاراكن خطبة يڠ برتاجوق ” :تيتيسن كريڠت ڤڠوربانن“.
ڤارا تتامو اهلل يڠ دبركتي،
سوده منجادي لومره بهاوا مأنسي سريڠ لوڤا دان الالي .اوليه كران ايت،
مأنسي سنتياس ممرلوكن ڤرإيڠتن ،ڤڠاواسن دان كاولن .مك ،إسالم
سباڬاي اڬام يڠ لڠكڤ مڠإعتراف امڤت تاهڤ ڤڠاواسن باڬي ممستيكن
اومت إسالم سنتياس دجاڬ دان ترڤليهارا :
ڤرتام :
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الرق ْب َة ُ َّ
َّ
الذات َّيِة

﴿ڤڠاواسن اينديۏيدو﴾ .اي مروڤاكن ڤڠاواسن يڠ الهير

دري دالم ديري ياءيت برأوڤا أمانه كإيمانن دان كتقواءن يڠ دڬيلڤ ماللوءي
القرءان دان السنة.
رسول اهلل ﷺ ڤرنه منجلسكن دالم سبواه حديث يڠ دروايتكن اوليه
البخاري دان مسلم درڤد حذيفة بن اليمن رضي اهلل عنه :

ن
ن ،ث َُّم عَل ِم ُوا م ِ َ
ن الْقُر ْآ ِ
ل ،ث َُّم عَل ِم ُوا م ِ َ
وب الرِج َا ِ
ت فِي ج َ ْذرِ قُل ُ ِ
أَ َّن الْأَ م َانَة َ نَزَل َ ْ
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ُ
الس َّنة ِ .

برمقصود ” :تله دتورونكن أمانه كدالم لوبوق هاتي ستياڤ اورڠ ،كمودين
مريك مڠتاهوءيڽ درڤد القرءان ،كمودين مڠتاهوءيڽ درڤد السنة“.
أمانه إيمان دان تقوى اينيله يڠ اكن منجادي ڤنجاڬ ديري ستياڤ
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مسلم درڤد ترليبت دالم ڤركارا يڠ دموركاءي اهلل سبحانه وتعالى.
كدوا َّ :
الرق ْب َة ُ ِالإل َه َِّية ﴿ڤڠاواسن الهي﴾ .ڤڠاواسن اين تله دسدياكن اوليه اهلل
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سبحانه وتعالى سجق مأنسي دالهيركن دأتس دنيا .انتاراڽ مالئكة رقيب
دان عتيد.
سباڬايمان يڠ ترچاتت ددالم سورة ﭑ ايات
خطبة سبنتر تادي يڠ برمقصود :
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يڠ دباچاكن ڤد مقدمة

”كتيك دوا اورڠ مالئكة منچاتت عمل ڤربواتنڽ ،سأورڠ دودوق دسبله كانن
دان يڠ الءين دودوق دسبله كيري .تياد سواتو اوچڤن ڤون يڠ دأوچڤكنڽ
مالءينكن اد دكتڽ مالئكة ڤڠاوس يڠ ساللو حاضير“.
سالءين ايت ،سڬاال اڠڬوتا توبوه جوڬ منجادي ڤڠاوس سرتا
برسقسي دأخيرة كلق سباڬايمان نوكيلن فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم
سورة يس ،اية  65يڠ بربوڽي :
ﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩ
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ﮪﮫ
برمقصود ” :ڤد هاري اين كامي توتوڤ مولوت مريك دان بركاتاله كڤد كامي
تاڠن مريك دان برسقسيله كاكي مريك ترهادڤ اڤ يڠ دهولو مريك
اوسهاكن“.
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كتيڬ :

َّ
الرق ْب َة ُ المجُ ْت َم َع ِ َّية

﴿ڤڠاواسن مشاركت﴾ .سوده منجادي تڠڬوڠجواب
3

تيتيسن كريڠت ڤڠوربانن

منوال خطبة مولتيميديا

برمشاركت اڤابيال ترداڤت كسالهن يڠ دالكوكن اوليه سبهاڬين اڠڬوتا
مشاركت ،مك سبهاڬين يڠ الءينڽ ڤرلو ممڤربتولكنڽ دڠن حكمه.
بوكنكه اهلل سبحانه وتعالى ممرينتهكن ڤركارا اين ماللوءي سورة آل عمران،
اية : 104
ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ
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ﮢ ﮣﮤ ﮥ
برمقصود ” :دان هندقله اد دأنتارا كامو سڬولوڠن اومت يڠ مڽرو كڤد
كباجيقن ،مڽوروه كڤد يڠ معروف دان منچڬه دري يڠ منكر ،مريكله
اورڠ٢يڠ برأونتوڠ“.
كأمڤت :

َّ
الرق ْب َة ُ الر َ ْسم ِ َّية

﴿ڤڠاواسن ڤيهق بركواس﴾ .اونتوق ڤڠتاهوان ڤارا

جماعه سكالين ،كرجاي ڤيهق بركواس ڤڠاول كأمانن دالم دنيا إسالم تله
17
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ڤون وجود ڤد زمان رسول اهلل ﷺ ستله مدينة منجادي نڬارا إسالم .اي
ياءيت

يونيت يڠ منيالي انترڬريتي مشاركت
دكنلي دڠن ڤڠڬيلن حسبة
كتيك ايت .ڤڬاوايڽ دڬلر محتسب .ڤد وقتو ترسبوت ،رواڠ توڬسنڽ لبيه
ترتومڤو كڤد ڤمنتاون دسكيتر ڤاسر.٢

ڤڠمبڠن واليه إسالم ددنيا مڽببكن توڬسن محتسب توروت برتمبه .سيدنا
أبو بكر الصديق كتيك منجادي خليفه تله مڠڠكت عبداهلل بن مسعود
سباڬاي كتوا محتسب دمدينة دڠن ڬلرن صاحب الليل ياءيت ڤنجاڬ دوقتو
مالم .بڬيتو جوڬ دڠن خليفه عمر بن الخطاب يڠ مميمڤين سنديري ڬرقن
محتسب كتيك زمان ڤمرينتهنڽ.
4
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خليفه يڠ ڤرتام كالي مڠڠكت سأورڠ كتوا ڤوليس سچارا رسمي اياله سيدنا
عثمان بن عفان دڠن ممبريكن ڬلرن صاحب الشرطة كڤد كتوا ڤوليس
ترسبوت .ڬلرن شرطة اتاو ڤوليس ايت ككل هيڠڬ كهاري اين.
ڤڠاواسن اينديۏيدو دان توهن وجود سچارا عالمية .نامون ڤڠاواسن
درڤد مشاركت دان ڤيهق بركواس ڤرلو اد ميكانيسماڽ .اي دجالنكن دڠن
وجودڽ اڬينسي اتاو اينستيتوسي ترتنتو .دأتس كڤرلوان ترسبوت ،مك نڬارا
كيت مليسيا تله منوبوهكن سبواه ڤاسوكن يڠ دبري كواس اونتوق مڠاوسي
كأمانن دان كتنترامن نڬارا اين ماللوءي ڤوليس دراج مليسيا.
قوم مسلمين يڠ درحمتي اهلل،
تله كيت معلومي بهاوا كوتاراي يڠ كيت ديامي اين تيدق ڤرنه سوڽي درڤد
ڤلباڬاي ساله الكو جنايه سابن هاري .بريتا يڠ ممنوهي دادا اخبار دان
چوروڠ راديو سرتا ميديا مسسا سديكيت سباڽق ممبوك مات مشاركت
اڬر سنتياس برهاتي-هاتي ترهادڤ سبارڠ كموڠكينن كجادين يڠ تيدق
دإيڠيني .بق كات ڤڤته “مالڠ تيدق برباو“ ،اينيله رياليتي يڠ كيت ڤرلو
هادڤي سرتا ڤرلو بروسڤادا دڠن سبارڠ كموڠكينن ،واالو دمان كيت برأد.
ددالم سيتواسي بريسيكو بڬيني ،برديريڽ سكلومڤوك انسان يڠ ساڠت
برجاس مڠهولوركن بنتوان كڤد مشاركت دالم مناڠني جنايه .يا ،تيدق الءين
دان تيدق بوكن ،مريك اداله ڤاسوكن ڤوليس دراج مليسيا ﴿.﴾PDRM
 PDRMدلڠكڤي دڠن ڤلباڬاي فوڠسي ڤڠاواسن سڤرتي ڤاسوكن انتي-
ڤڠڬانس ،اونيت ايمڤليمينتاسي  ،C4-iچاوڠن ترافيق ،ڤاسوكن ڬرقن
مارين ،اونيت اودارا  PDRMدان الءين٢الڬي.
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جوسترو دڠن كڤلباڬاين فوڠسي  PDRMاين ،مك كيت سالكو
رعيت مليسيا براس تنڠ دان امان ستروسڽ داڤت مالكوكن اكتيۏيتي هارين
دڠن بيبس دنڬارا اين .واالوڤون ماسيه ترداڤت ڤركارا يڠ ممبيمبڠكن كيت
سڤرتي جنايه دان ساله الكو ،نامون اي دتاهڤ تركاول كران PDRM
سنتياس برأوسها اونتوق مڽلسايكنڽ دري سماس كسماس .كيت مندعاءكن
اڬر اهلل سبحانه وتعالى ممودهكن اوروسن  PDRMاونتوق ممبنترس سڬاال
كموڠكرن يڠ تيدق ڤوتوس٢دنڬارا اين.
ميمبر جوڬ مڽرو اڬر كيت برتريما كاسيه كڤد  PDRMيڠ تله باڽق
برجاس دالم منجاڬ كأمانن دان كحرمونين خصوصڽ دنڬارا مليسيا يڠ
ترچينتا اين سباڬايمان يڠ دأنجوركن اوليه بڬيندا رسول اهلل ﷺ ماللوءي
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حديث يڠ دروايتكن اوليه إمام الترمذي درڤد أبو هريرة رض اهلل عنه :
م َنْ ل َا يَشْك ُر ُ َّ
الن َ
اس ل َا يَشْك ُر ُ َّ
الله َ

برمقصود ” :سياڤا يڠ تيدق برتريما كاسيه كڤد مأنسي ،مك دي دكيرا
تيدق برشكور كڤد اهلل“.
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ڤارا تتامو اهلل يڠ درحمتي،
 PDRMتله منظاهيركن سومبڠن مريك كڤد مشاركت ،باڬايمان ڤوال دڠن
كيت؟ بوكنكه كيت دسرو اڬر ممبنتو دالم ڤركارا كباءيقن دان تقوى.
سڤرتيمان دالم سورة المائدة ،اية  2يڠ منڬسكن :
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ
6
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ﯽﯾﯿ
برمقصود ” :دان تولوڠ-منولوڠله كامو دالم ﴿مڠرجاكن﴾ كباجيقن دان تقوى
دان جاڠن كامو تولوڠ-منولوڠ دالم بربوات دوسا دان ڤلڠڬارن .دان برتقواله
كامو كڤد اهلل ،سسوڠڬوهڽ اهلل امت برت سيقساءنڽ“.
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باڬي ورڬ كوتا ،كيت ممڤوڽاءي ڤلواڠ اونتوق بكرجاسام دڠن
 PDRMدالم مڠهاڤوس جنايه ماللوءي ڤڽرتاءن ددالم راكن كوڤ اونتوق
ممبنتو دالم ممبينتيرس جنايه دإيبوكوتا دان بندر٢الءين دمليسيا.
أوبجيكتيفڽ يڠ اوتام اياله اونتوق ممبري لبيه باڽق ڤلواڠ كڤد مشاركت
بكرجاسام دڠن ڤوليس سرتا ترليبت سچارا لڠسوڠ دڠن ڤنچڬهن جنايه.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
مڠاخيري خطبة ڤد هاري اين ،خاطب مڽيمڤولكن خطبة كڤد ببراڤ
ڤركارا:
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ڤرتام  :إسالم مڠإعتراف دان ممندڠ تيڠڬي ڤكرجاءن سباڬاي اڠڬوتا ڤوليس
سالڬي مان توڬسن أمر معروف دان نهي موڠكر دلقساناكن دڠن ڤنوه
دديكاسي دان برإينتڬريتي.
كدوا :مشاركت ڤرلو ممبريكن كرجاسام سڤنوهڽ كڤد ڤيهق ڤوليس دالم
اوسها مڠورڠكن قدر جنايه دنڬارا اين.
كتيڬ :هرڬاءيله كريڠت دان ڤڠوربانن ڤيهق ڤوليس منجاڬ كأمانن دان
كسالمتن مشاركت دان نڬارا اين واالو ترڤقسا مڠڬادايكن ڽاوا مريك.
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رنوڠيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة النساء اية : 135
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ
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ﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ ﭙ ﭚﭛﭜ ﭝﭞ
ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ
ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ
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برمقصود ” :واهاي اورڠ ٢يڠ برإيمان ،جاديله كامو اورڠ يڠ بنر ٢ڤنڬق
كعاديلن ،منجادي سقسي كران اهلل بيارڤون ترهادڤ ديريمو سنديري اتاو
ايبو باڤ دان قوم قرابتمو .جك دي كاي اتاوڤون ميسكين ،مك اهلل لبيه تاهو
كمصلحتنڽ .مك جاڠنله كامو مڠيكوتي هاوا نفسو كران ايڠين مڽيمڤڠ دري
كبنرن .دان جك كامو مموتر بليتكن ﴿كات ﴾٢اتاو اڠڬن منجادي سقسي،
مك سسوڠڬوهڽ اهلل اداله مها مڠتاهوءي سڬاال اڤ يڠ كامو كرجاكن“.
ات و َالذِكْر ِ
ن الآي َ ِ
ن الْعَظِي ِْم و َنَفَعَنِي و َِإ َّياك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
بَارَك َ الله ُ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ

ل م ِنِي وَمِنْك ُ ْم تِلاو َتَه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ َّ
ل قَو ْل ِ ْي هَذ َا و َأَ سْ تَغْف ِر ُ
السمِي ُع الْعَلِي ْم ُ .أَ قُو ْ ُ
كي ِْم و َتَق ََّب َ
الْح َ ِ
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ات الأَ حْ يَاء ِ
ات و َال ْمُؤْم ِنِيْنَ و َال ْمُؤْم ِن َ ِ
الله َ الْعَظِي ْم َ ل ِ ْي و َل َك ُ ْم و َلِس َائِر ِ ال ْمُسْل ِمِيْنَ و َال ْمُسْل ِم َ ِ
مِنْه ُ ْم و َالأَ مْوَات فَاسْ تَغْف ِر ُ ْوه ُ ِإ َّنه ُ ه ُو َ الْغَفُوْر ُ َّ
حي ْم ُ.
الر ِ
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