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خطبة كدوا بولن جانواري 2022

ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه،  َوَنْسَتِعينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َمْن  َأْعَمالِنَا،  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمْن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه.

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه. َأنَّ َسيَِّدَنا ُمَحمَّ

ِدِن اْلَفاتِِح لَِما ُأْغِلَق َواْلَخاتِِم  َاللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ
ِصَراطَِك  إَِلى  َواْلَهاِدي  بِاْلَحقِّ  اْلَحقِّ  َناِصِر  َسَبَق  لَِما 

اْلُمْسَتِقيم َوَعَلى آلِِه َحقَّ َقْدِرِه َوِمْقَداِرِه اْلَعظِْيِم.
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سچممر اتاو ڤنيڤوان
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ِه  بِاللَّ َوَنُعوُذ  َوَنْسَتْغِفُرُه.  َوَنْسَتِعْينُُه  َنْحَمُدُه  ِه  لِلَّ َاْلَحْمُد 
ُه  اللَّ َيْهِدِه  َأْعَمالِنَا. َمن  َسيَِّئاِت  َوِمْن  َأْنُفِسنَا  ِمْن ُشُروِر 

َفَل ُمِضلَّ َلُه، َوَمن ُيْضِلْل َفَل َهاِدَي َلُه. 

ُه َوْحَدُه َل َشِريَك َلُه، َوَأْشَهُد  َوَأْشَهُد َأْن َل إِٰلَه إِلَّ اللَّ
ْم  َوَسلِّ َصلِّ  َالّلُهمَّ  َوَرُسوُلُه.  َعْبُدُه  ًدا  ُمَحمَّ َسيَِّدَنا  َأنَّ 

ٍد َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َأْجَمِعيَن. َعَلى َسيِِّدَنا ُمَحمَّ

اَي  َوإِيَّ َوُأْوِصْيُكْم  َه  اللَّ ُقْوا  إِتَّ اللَّه،  ِعَباَد  َفَيا  َبْعُد،  ا  َأمَّ
ِه، َفَقْد َفاَز اْلُمتَُّقوَن. بَِتْقَوى اللَّ

  ه ماريله كيت برسام2 منيڠكتكن كتقواٴن كڤد اللَّ
دڠن ملقساناكن سڬال ڤرينته دان منيڠڬلكن سڬال 
ه  لرڠنڽ. موده مودهن كيت دبركتي دان درحمتي اللَّ
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 ددنيا دان اخيرة.

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

خطبة جمعة ڤد هاري اين ممڤرايڠتكن سيدڠ جماعه 
اتاو  ڤنيڤوان  انچمن  دڠن  برهاتي2  اڬر  سكلين 
ڤنيڤوان  تالين. كليچيكن  دالم   )scammer( سچممر 
كواڠن اتاو سچممر )scammer( دالم تالين سماكين 
تله  يڠ  تڠكڤن  باپق  والوڤون  دمليسيا.  منجادي2 
لڬي  ماسيه  بڬيني  ڤنيڤوان  كيس  نامون  دبوات، 
برلكو دڠن كروڬين يڠ دتڠڬوڠ مڠسا دڠن جومله 

كواڠن يڠ بڬيتو بسر.

تله   )PDRM( مليسيا  دراج  ڤوليس  عمومڽ  سچارا 
كڤد  اين  تالين  دالم  كواڠن  ڤنيڤوان  جنايه  مڠلسكن 
ليم جنيس ياٴيت; )1( ڤنيڤوان اتاو ڤينجمن يڠ تيدق 
وجود; )2( اي-داڬڠ )e-dagang(; )3( ماكاو سچم 
)Macau Scam(; )4( لوۏ سچم )Love Scam(; دان 
)5( تيڤو SMS. ڤنيڤوان اين جوڬ تيدق مڠنل مڠسا 
منڠه  كلس  ڤروفيسيونل،  اينديۏيدو  اد  سام  مريك 
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ماهوڤون ورڬ توا.

اوڤراسي  چوۏيد-19،  مصيبة  دلندا  نڬارا  كتيك 
لڤورن  منوروت  برلكو.  كرڤ  سبڬيني  ڤنيڤوان 
PDRM دالم اخبار بريتا هارين برتاريخ 10 مچ 2022، 

سباپق 98،607 كيس ڤنيڤوان دالم تالين دڠن كروڬين 
دأڠڬركن برنيلي RM3.3 بيليون دلڤوركن دسلوروه 

نڬارا باڬي تيمڤوه تاهون 2017 هيڠڬ 2021.

جنايه  كڬياتن  دالم  دڬوناكن  يڠ  ڤنيڤوان  تيكنيك2 
دڠن  ڤڠڬيلن  ممبوات  ترماسوقله  اين  تالين  دالم 
مپامر سباڬاي اڠڬوتا ڤڠواتكواس اتاو ڤنجاوت عوام 
اڬينسي )agensi( ترتنتو، ممڤرداي اونتوق منداڤتكن 
داتا ڤريبادي دان مڠڬونا اتاو موجودكن لمن سساوڠ 

ڤلسو دان لين2.

مڠسا  مپببكن  تله  كواڠن  ڤنيڤوان  كجي  تكتيك2 
منڠڬوڠ كروڬين يڠ بسر دان مڠسا هيلڠ واڠ سيمڤنن 

سڤنجڠ حياة.

اين  كواڠن  جنايه  كڬياتن  ملكوكن  يڠ  ڤلكو 
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اورڠ  ممانيڤولسي  كران  ظالم  سباڬاي  دصفتكن 
لٴين دان تيدق ممڤدوليكن سؤال حرام دان حلل. 
سدڠكن مڠسا ترأنياي دڠن كهيلڠن واڠ ريڠڬيت يڠ 

تله دكومڤولكنڽ سڤنجڠ حياتڽ.

ه  ملرڠ ڤربواتن مماكن هرتا اورڠ لٴين سچارا  اللَّ
ه  دالم سورة النَِّساء ايات 29; باطل. فرمان اللَّ

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ      ٹ  
ڦ  ڦ  

يڠ برمقصود; واهاي اورڠ يڠ برايمان، جاڠنله كامو 
ماكن هرتا2 سسام كامو دڠن جالن يڠ باطل )تيڤو، 

جودي دان سباڬايڽ(…

 ه سيدڠ جمعة يڠ درحمتي اللَّ

منچاري  اونتوق  ڤنيڤوان  دالم  ترليبت  كيت  جاڠنله 
دالم مندالڠي كڬياتن  اڤاته لڬي برسوباهت  رزقي. 
دان  طمع  صفة  كران  اين  تالين  دالم  كواڠن  جنايه 
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برمڬه دڠن ككاياٴن سچارا حرام.

باڬي مڠيلقكن ديري منجادي مڠسا جنايه كواڠن دالم 
تالين سڤرتي اين، كيت هندقله سنتياس بروسڤادا دان 
تيدق دكنلي  جاڠن منجواب ڤڠڬيلن درڤد اورڠ يڠ 

دان منچوريڬاكن.

تڬس  لبيه  سهاروسڽ  جوڬ  دكناكن  يڠ  حكومن 
ملكوكن  تيدق  سوڤاي  راماي  اورڠ  مناكوتكن  دان 
 )peka( ڤيكا  لبيه  ڤرلو  مشاركت  ترسبوت.  جنايه 
اين،  كواڠن  جنايه  بركاٴيتن  سماس  ڤركمبڠن  دڠن 
سوڤاي تيدق موده ترتيڤو. هندقله سنتياس منداڤتكن 
نصيحت دري ڤيهق بركواس سوڤاي سلمت درڤد 

ڤنيڤوان اين.

ڃ ڃ ڃ چ چ 

ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  
ېئ   ېئ    ۈئ   ۈئ       ۆئۆئ   ۇئ   ۇئ   

ېئ  
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اُكْم  ُه لِى َوَلُكْم فِى الُقْرَءاِن اْلَعظِيِم، َوَنَفَعنِى َوإِيَّ َباَرَك اللَّ
ْكِر اْلَحِكيِم، َوَتَقبََّل ِمنِّى َوِمنُْكم  بَِما فِْيِه ِمَن اْلَياِت َوالذِّ

ِميُع اْلَعِليُم.  ُه ُهَو السَّ تَِلَوَتُه، إِنَّ

َه اْلَعظِْيَم لِى َوَلُكْم، َولَِساِئِر  َأُقوُل َقْولِى ٰهَذا َوَأْسَتْغِفُر اللَّ
َوالُمْؤِمنَاِت،  َواْلُمْؤِمنِْيَن  َواْلُمْسِلَماِت،  اْلُمْسِلِميَن 

ائِبِْيَن. َفاْسَتْغِفُرْوُه، َفَيا َفْوَز الُمْسَتْغِفِرْيَن َوَيـا َنَجاَة التَّ


