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َا ْل َح ْم ُد لِ َّل ِه َن ْح َم ُد ُه َو َن ْس َت ِعينُ ُه َو َن ْس َت ْغ ِف ُر ُهَ ،و َن ُعو ُذ بِال َّل ِه
َا ِ ْل َح ْم ُد لِ َّل ِ ِه َ َن ْح ِ َم ُد ُه ِ َو َن ْس َت ِع ْينُ ُه ِ َو َنَ ْس َت ْغ ِِف ُر ُهَ .و َن ُعو ِ ُذ ِبِال َّل ِه
م ْن ُش ُرور أ ْن ُفسنَا َوم ْن َس ِّي َئات أ ْع َمالنَاَ ،م ْن َي ْهده ال َّل ُه
ور َأ ْن ُف ِسنَا و ِمن سي َئ ِ
ِم ْن ُش ِ ُر ِ
ات َأ ِ ْع َمالِنَاَ .من َي ْه ِد ِه ال َّ
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َف َل ُمض َّل َل ُهَ ،و َم ْن ُي ْضل ْل َف َل َهاد َي َل ُه.
َف اَل م ِض َّل َله ،ومن ي ْض ِل ْل َف اَل ه ِ
اد َي َل ُه.
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َو َأ ْش َه ُد أ ْن َل إ ٰل َه إ َّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه َل َشر َ
يك َل ُهَ ،وأ ْش َه ُد
َ َو َأ ْش َه ُد َأ ْن اَل إِ ٰل َه إِ اَّل ال َّل ُه َو ْح َد ُه اَل َش ِر َ
يك َل ُهَ ،و َأ ْش َه ُد
أ َّن َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُه.
َأ َّن َس ِّي َد َنا ُم َح َّم ًدا َع ْب ُد ُه َو َر ُسو ُل ُهَ .ال ّل ُه َّم َص ِّل َو َس ِّل ْم
َال َّل ُه َّم َص ِ ِّل َع َلى َس ٍ ِّي ِد َنا ُم َح َّم ِ ِ ِد ِن ا ْ َل َفاتِ ِح لِ ِ َِما َ ُأ ْغ ِل َ ِق َوا ْل َخاتِ ِم
َع َلى َس ِّيد َنا ُم َح َّمد َو َع َلى آله َوأ ْص َحابه أ ْج َمعي َن.
اص ِر ا ْلح ِّق بِا ْلح ِّق وا ْله ِ
لِما سب َق َن ِ
ادي إِ َلى ِص َراطِ َك
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َأ َّما َب ْع ِ ُدَ ،ف َيا ع َبا َد ِ ِ ال َّل
oLOœك ِم ُْمَ Ê«œ.وإ َّي َ
هَ ،قإ َّْتد ُ ِقر ْ ِهواو ِمال ْ َّقل َ َهد ِ َ
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ارو ِهأ ْاو ْلعص ْيظيِ
ا ْل ُم ْس َتقيم َو َع َلى آله َح َّق
َ ْ
َ
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بِ َت ْق َوى ال َّل ِهَ ،ف َق ْد َف َاز ا ْل ُم َّت ُق َ
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 ددنيا دان اخيرة.

سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

خطبة جمعة ڤد هاري اين ممڤرايڠتكن سيدڠ جماعه
سكلين اڬر برهاتي 2دڠن انچمن ڤنيڤوان اتاو
سچممر ( )scammerدالم تالين .كليچيكن ڤنيڤوان
كواڠن اتاو سچممر ( )scammerدالم تالين سماكين
منجادي 2دمليسيا .واالوڤون باپق تڠكڤن يڠ تله
دبوات ،نامون كيس ڤنيڤوان بڬيني ماسيه الڬي
برالكو دڠن كروڬين يڠ دتڠڬوڠ مڠسا دڠن جومله
كواڠن يڠ بڬيتو بسر.

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

كتيك نڬارا دلندا مصيبة چوۏيد ،19-اوڤراسي
ڤنيڤوان سبڬيني كرڤ برالكو .منوروت الڤورن
 PDRMدالم اخبار بريتا هارين برتاريخ  10مچ ،2022
سباپق  98،607كيس ڤنيڤوان دالم تالين دڠن كروڬين
دأڠڬركن برنيالي  RM3.3بيليون دالڤوركن دسلوروه
نڬارا باڬي تيمڤوه تاهون  2017هيڠڬ .2021
تيكنيك 2ڤنيڤوان يڠ دڬوناكن دالم كڬياتن جنايه
دالم تالين اين ترماسوقله ممبوات ڤڠڬيلن دڠن
مپامر سباڬاي اڠڬوتا ڤڠواتكواس اتاو ڤنجاوت عوام
اڬينسي ( )agensiترتنتو ،ممڤرداي اونتوق منداڤتكن
داتا ڤريبادي دان مڠڬونا اتاو موجودكن المن سساوڠ
ڤلسو دان الين.2
تكتيك 2كجي ڤنيڤوان كواڠن تله مپببكن مڠسا
منڠڬوڠ كروڬين يڠ بسر دان مڠسا هيلڠ واڠ سيمڤنن
سڤنجڠ حياة.
ڤالكو يڠ مالكوكن كڬياتن جنايه كواڠن اين
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دصفتكن سباڬاي ظالم كران ممانيڤوالسي اورڠ
الٴين دان تيدق ممڤدوليكن سؤال حرام دان حالل.
سدڠكن مڠسا ترأنياي دڠن كهيلڠن واڠ ريڠڬيت يڠ
تله دكومڤولكنڽ سڤنجڠ حياتڽ.
ال َّله  مالرڠ ڤربواتن مماكن هرتا اورڠ الٴين سچارا
باطل .فرمان ال َّله  دالم سورة الن َِّساء ايات ;29
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يڠ برمقصود; واهاي اورڠ يڠ برايمان ،جاڠنله كامو
ماكن هرتا 2سسام كامو دڠن جالن يڠ باطل (تيڤو،
جودي دان سباڬايڽ)…
سيدڠ جمعة يڠ درحمتي ال َّله 

جاڠنله كيت ترليبت دالم ڤنيڤوان اونتوق منچاري
رزقي .اڤاته الڬي برسوباهت دالم مندالڠي كڬياتن
جنايه كواڠن دالم تالين اين كران صفة طمع دان
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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
جاڠن منجواب ڤڠڬيلن درڤد اورڠ يڠ تيدق دكنلي
دان منچوريڬاكن.

حكومن يڠ دكناكن جوڬ سهاروسڽ لبيه تڬس
دان مناكوتكن اورڠ راماي سوڤاي تيدق مالكوكن
جنايه ترسبوت .مشاركت ڤرلو لبيه ڤيكا ()peka
دڠن ڤركمبڠن سماس بركاٴيتن جنايه كواڠن اين،
سوڤاي تيدق موده ترتيڤو .هندقله سنتياس منداڤتكن
نصيحت دري ڤيهق بركواس سوڤاي سالمت درڤد
ڤنيڤوان اين.
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بار َك ال َّله لِى و َلكُم فِى ال ُقرء ِ
ان ا ْل َعظِي ِمَ ،و َن َف َعنِى َوإِ َّياك ُْم
ْ َ
ُ َ ْ
َ َ
بِما فِي ِه ِمن آْالي ِ
ات َو ِّ
الذك ِْر ا ْل َح ِكي ِمَ ،و َت َق َّب َل ِمنِّى َو ِمنْكُم
َ ْ َ َ
تِ اَلو َته ،إِ َّنه هو ِ
ِ
يم.
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َأ ُق ُ
ول َق ْولِى ٰه َذا َو َأ ْس َت ْغ ِف ُر ال َّل َه ا ْل َعظِ ْي َم لِى َو َلك ُْمَ ،ولِ َس ِائ ِر
ات ،وا ْلم ْؤ ِمنِين والم ْؤ ِمن ِ
ا ْلمس ِل ِمين وا ْلمس ِلم ِ
َات،
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الم ْس َتغْ ِف ِر ْي َن َو َيـا َن َجا َة ال َّتائِبِ ْي َن.
اس َت ْغف ُر ْو ُهَ ،ف َيا َف ْو َز ُ
َف ْ
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