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  دان (siber)سيرب دااي تيفو هايت-هايت
  (scam)مكيس

PERINGATAN: 
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QURAN dan helaian muka surat yang diterima. Pastikan teks dibaca 

terlebih dahulu sebelum menyampaikan khutbah. 



 

2 
 

ُطخَبةُ  َل  اْلخ   األوخ

دُ  َمخ َتّعيُنهُ  ََنخَمُدهُ  الخَعاَلّمنَي، َرب ّ  لِّلَّ  َاْلخ تَ غخّفُرهُ  َوَنسخ  ّإلَيخّه، َونَ ُتوبُ  َوَنسخ
َهدُ  َدهُ  الِلَُ  ّإَّل  ّإَلهَ  َّل  َأنخ  َأشخ  َلُه، َشرّيكَ  َّل  َوحخ

َهدُ   ُُمََمد   نَّبيّ َنا َعَلى َوَسلّ مخ  َصل ّ  اَلَلُهمَ  َوَرُسولُُه، َعبخُدهُ  ًداُُمَمَ  َأنَ  َوَأشخ
ّبهّ  آّلهّ  َوَعَلى مّ  ّإَل  هّ ّبَدعخَوتّ  َدَعا َوَمنخ  َوَصحخ  .يخنّ الد ّ  يَ وخ

ا الِلَّ، ّعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأَما  َوطَاَعّتهّ  الِلَّ  بّتَ قخَوى َونَ فخّسيخ  ُأوخّصيخُكمخ  الَِلَ، ّاتَ ُقوخ
ّلُحونَ  َلَعَلُكمخ   . تُ فخ

 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 االضس يتمنطاع نغد وتعاىل هسبحان اهلل دفماريله كيت برتقوى ك

وتعاىل مرمحيت  ههلل سبحانا ضمسو. ثنغالر االضس وهيءمنجا دان ثرينتهف
  .اخرية د دان دنيا د كيت نفدان ممربكيت كهيدو

  :تاجوق اراكنخممبي اكن اين هاري دف خطبة
  (scam)مكيس دان  (siber)سيرب دايا تيفو هاتي-هاتي        
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 وكنفمنوم تفدا سكالني مجاعه رضا تكنغيغم نيغسبلوم ايت، ميمرب اي
 نلهغمبيت، جابي تليفون ماتيكن يكن،فادمس اكن غي خطبة دفك رهاتنيف

 غي (urusniaga)ضاوروسنيا وهكنلهغضت سرتا تيدور اتاو بوال-بربوال
 الجرف-الجرف دان انق-انق دفك تكنغيغم ضجو ميمرب. دالكوكن

 غسد بيخط كتيك غبيسي ممبوات دان برماءين تيدق ايفسو سكوله
.اين هاري دف ميمرب اراخبي ماللوءي منفعة تفمندا مسوا كيت ضمسو. برخطبة

  
  يا،ضبربها غي مجاعه غسيد

 سواتو ايضوتعاىل سبا هسالم تله دتورونكن اوليه اهلل سبحانإشريعة 
 اين شريعة. مأنسي اومت اتس ك تربسر نعمت ناءورنفمفث بنتوق

       ونفماهو دنيا د مسلم غسأور نفكهيدو يكفاس االضس كوميغمر
. هرتا ناءمليهارف دان وليهنارف غتنت شريعة اياله ثساتو ساله دان اخريةد

 نغد هرتا ممليهارا دان حق وليهارفمم مأنسي فستيا ايفسو ثانتوجو
. حرام دان ْلاِطَب غي اراخ ماللوءي ثبوكن دان شريعة دبنركن غي اراخ

 : 92 ايات اءَسنِّلا ةسور دامل د وتعاىل هسبحان اهلل مانفر حياتيله
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ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ 

 ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

هرتا -كامو ماكن هرتا نلهغجا براميان، غي غواهاي اور برمقصود:
 غي نءاضرنياف جالن نغد واليخك ساله، جالن نغسسام كامو د

-بربونوه كامو نلهغجا دان مو، انتارا د سوك سام سوك اراخس الكوكند
  .كامو يهاسيغم سنتياس اهلل ثوهغضسسو. سنديري سسام بونوهن

 

 مبيلغسالم تيدق دبنركن اونتوق مإايات اين، اومت  كفهمنمنروسي 
 سجق يتو،ضب نامون. ثميليكف دفدر يذيننإك افتن ينءال غاور هرتا

 اتاو (siber)سيبري وانفنيف جنايه ييتؤاكتي اين، نغكبالك
. لاِطَب اراخس هرتا امبيلنفغ مليبتكن برالكو قثبا (scam)مكيس

 ،(perbankan)ربنكنف سرتا يضتيكنولو كموداهن دان يهنخغضك ماللوءي
 برجاي (scammer)مركيس اتاو (siber)سيبري وفنيف

 دامل مشاركت ردايفمم دان وفمني ،(memanipulasi)والسيفمماني
  .ترسبوت جنايه مالكوكن
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 اتاو (siber)سيبري وانفنيفهاري دمي هاري، كيس مليبتكن 
 جومله ،(statistik)ستاتيستيك برداسركن. دريكودكن (scam)مكيس

 2017 تاهون يضبا اراضن سلوروه د وركنفدال غي سيبري وانفنيف كيس
 يانضكرو مليبتكن غي كيس ريبو 90 هخخمن ريفهم اداله 2022 جون غضهي

 يغضاتتكن كيس ترتيخبيلليون. كيس بليان اتس تالني من 2.9RMي برنيال
 جومله ،ثستيف. كيس ريبو 32 ملبيهي يتءيا ينءال غي كيس-كيس غبربندي
  .كنغممبيمب امتله اين وانفنيف كيس
  دملياكن، غي مجاعه غسيد

 مليسيا دراج وليسف. اوبه-وبهابر غارا جنايه سيبري سريخقاعده دان 
﴿PDRM﴾ رندفاو مودوس   دان قاعده فبربا سيتف نلغم تله           

(modus operandi) سوسيال ميديا دان اينرتنيت ماللوءي وناكنضد غي .
 ،(love scam) ميكس ؤلو ،(macau scam)ميكس ماكاو اداله ثانتارا

 ،(aplikasi malware) مالواري ليكسيفا ، (e-dagang) ضغدا-اي جنايه

 رتيفس بركواس يهقف ايضسبا امارانفث وجود، تيدق ينجامنف اتاو البورنف وفتي
 ضملبا اوايفض حمكمه، واكيل كستم، اوايفض رسواه، اهنخضنف وايافض وليس،ف

  .ثايضسبا دان(bank) كغب اوايفض ري،ضن دامل حاصيل
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 كيين ماس يضتيكنولو يهنخغضك والسيفمماني بيجق مساكني نجنايهف
 وناكنغضم سالمت تيدق غي (aplikasi)ليكسيفا ونكنغممبا نغد
 معلومت فينتيغم اونتوق برتوجوان(perisian malware) مالوار رايسنيف
 لسيرف جنايه. ساغم (perbankan)ربنكنفريبادي دان داتا ف

 مان د تركيين(trend) ترند انتارا منجادي ضجو (parcel scam)مكيس
 شريكت ايضسبا امارانفث ونتوهخ ايضسبا امر،ثم بيجق نجنايهف

 (parcel) لسيرف اءيثوفمم ددعوا يادفتر غي ساغم. (kurier)رياركو
 تله وليسف ورنفال مندعوا ثكمودين. دتونتوت تيدق غي غبار اتاو

 منددهكن ساغم غضسهي ساغم دفك ليسهنضك ببكنثم دان دبوات
 نيغاي ميمرب.وليسف تيندقن اكن تاكوت عقيبة ريباديف معلومت

 باوه د دسابيتكن بوليه اين جنايه دوا-كدوا سكن،ضمن
  .نءاسقيكس انونق eksyens( 420(سيكشن

 

 منجادي موده لبيه نتفنداف اريخمن نيغاي اتاو تردسق غمشاركت ي
 غي نغكوا هابوان نغد يادفتر. اين (siber)سيبري جنايه ساسرن
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 اكاءون توجوان يضبا وناكنضرفد تله مريك دسدري افتن دتاوركن،
 اكاءون، ميليكف ايضسبا. فغتوم اكاءون اتاو (akaun keldai)كلداي
 (transaksi)ترنسكسي اتس ك ثنوهفس جوابكنغوغضرتفد اكن مريك
 اوليه دالكوكن غي غاوند-غاوند اهليثم دان صح تيدق غي نغكوا

 يكوتغميليك اكاءون اكن ددعوا مف كساهلن، دسابيتكن جك. نجنايهف
 ناءمبيايف حرام، غوا وباهنفغ هنضخنف اكتا 4 (seksyen)سيكشن

 نونقا 424 سيكشن دان حرام ياتنضك حاصيل دان انسانضك-انيت
  .)keseksaan(نءاسيقكس

 

  اهلل، درمحيت غي مجاعه غسيد
 ديري يغمليندو كيت رضا مسوا دفك مناصيحيت دان سانفبر نيغميمرب اي

 :ثانتارا. اين جنايه نغترليبت د اتاو ساغم منجادي دفدر
 غتنت صحنفغ اونتوق بركاءينت رامسي ينسيضا عرجوسيمق دان 

 يهقف دفدرتيليفون  يلنفغض غسبار (layan)ينال نلهغجا. ركاراف سسواتو
.تاكوت اتاو ضوريخ براس جك يلنفغض وتوسكنف راضس دكنلي، تيدق غي
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يدق ت يهقف دفدر دترميا غي وتنءاف غسبار (klik)كليك دفايلقكن در
 وكنضمرا غي (aplikasi)ليكسيفا غدكنلي اتاو مموات تورون سبار

 ضاهلي كلوار .كيت ريباديف معلومت ثتردده دفدر لقغم اونتوق
 دان اين سيبري وانفنيف قاعده غتنت تكنغيغم دان اراخبربي رلولهف

 (transaksi)ترنسكسي مالكوكن سبلوم ينءال غاور نغد لهخغبربين
ن وارس سبلوم غدبرفيكريله  .اكنضوريخمن دان بسر غي نغكوا

 اهليثم غي كلداي اكاءون ميليكف ايضسبا نجنايهف نغد كولغبرسكو
  .غاوند-غاوند

 

 دان سالورن فبربا سيغبركو نيغاي ضجو ميمرب متبهن، ايضسبا
 اينستيتوسي دان PDRM اوليه رقكنضد غي (inisiatif)اينسياتيف

 ،ثانتارا. مسوا كيت كنعرجو منجادي بوليه غي (perbankan)ربنكنف
PDRM جنايه سياسنت جابنت مكيس ونفست ريسوف منوبوهكن تله 

 ، (Pusat Respon Scam Jabatan Siasatan Jenayah Komersil)كومرسيل
 ،(Aplikasi SemakMule) مولي سيمق ليكسيفا ، (infoline) ينَل و  اينف  

 ميديا ليكسيفا ماللوءي (informasi)اينفورماسي دان معلومت هيبهن
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 جنايه سياسنت جابنت رامضاينستا دان (Facebook) قبو يسف سوسيال
    (Instagram Jabatan Siasatan Jenayah Komersil).  كومرسيل

 

 (informasi)اينفورماسي يباركنثم قثبا تله ضجو ربنكنفاينستيتوسي 
 اكاءون نغد ترليبت عقيبة دان وانفنيف جنايه ساغنجادي مم بهاي غتنت

 يباركنثم سام-سام تفدا كيت ايفسو كنفدهار دمكني، غي اوليه. كلداي
 غسكليلي د غاور دان ضكلوار اهلي راكن، دفك اين (mesej)ميسيج
 : 2 ايات ةدئاملا ةسور دامل وتعاىل هسبحان اهلل فرمان اميانضسبا كيت

ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی 

 ی ی ی

 نقكباجي ممبوات اونتوق نغتولو-غدان هندقله كامو برتولو برمقصود:
 دوسا مالكوكن دف نغوتول-غبرتولو كامو نلهغجا دان برتقوى، دان

 ثوهغضسسو كران اهلل، دفك لهابرتقووبوهن. دان رخنف دان ﴾معصية﴿
  .﴾ثرينتهف رغضمل غي افسسيا يضبا﴿ ثسيقسا عذاب برت مها اهلل
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  :اياله اين هاري خطبة دفدر دأمبيل تفدا غي ولنفكسيم
 نفكهيدو دامل هرتا نءاضنجاف يكفاس كنغممنتي امت سالمإ :رتامف

 اراخ نغد ينءال غاور هرتا سفمرم دان هرتا مبيلغم غدالر دان مأنسي
  . (batil)لاِطَب غي

 قناخ دان (scam)مكيس / وانفنيف بنتوق غسبار نغد ادافسنتياس وس كدوا:
 سرتا (scammer)ركيمس اوليه دالكوكن غي (muslihat)مصليحة نغد
  .بركواس يهقف دفك وركنفالم راضس

 ايفسو (bank)كغب اكاءون معلومت دان ريباديف داتا يغليندو :ضكتي
 .سيرب جنايه ساغم منجادي موده تيدق كيت

 الَرّجيمّ  الَشيخطَانّ  ّمنَ  ِّبللّ  َأُعوذُ 

 ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ 

 ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

 تيدق مك مأنسي، دفك اهلل اوليه كنادبوك غي رمحة جوا فا برمقصود:
 مك اهلل اوليه دتاهن غي جوا فا دان; ثمناهن تفدا غي ونف سسواتو اد

 دياله تله،غاي دان. ايت سودهس ثسكنفمل تفدا غي ونف سسواتو اد تيدق
 .بيجقسان مها يضال كواس، مها غي سهاج

 ﴾ 2: ايات فاطر ةسور ﴿                                                
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   َرَك هللاُ ِل َوَلُكمخ ِف الخُقرخآّن الخَعّظيخّم.ِبَ 
َّكيخّم. ّر اْلخ ُكمخ ِبَا ّفيخّه ّمَن اآلاَيّت َوالذ ّكخ  َونَ َفَعِّن َوّاايّ 

 َوتَ َقَبَل هللا ّمِنّ  َوّمنخُكمخ ّتالَوَتُه ّانَُه ُهَو الَسّميخُع الخَعّليخُم.
تَ غخّفُر هللَا الخَعّظيخَم ِلخ َوَلُكمخ  ِل َهذا َوَأسخ ُل قَ وخ  أقُ وخ

ّمَناتّ  َ َوالخُمؤخ ّمّننيخ ّلَماّت َوالخُمؤخ َ َوالخُمسخ ّلّمنيخ  َوّلَساّئّر الخُمسخ
ُر الَرّحيخمُ   ُه إنَُه ُهَو الخَغُفوخ تَ غخّفُروخ  .َفاسخ
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ُطخَبُة الثَانَّيةُ اَ   ْلخ

دُ  َمخ َ  لِّلَّ  اْلخ َهدُ . َربّ  الخَعاَلّمنيخ َدهُ  هللاُ  ّإّل ّإَلهَ  ّل َأن َوَأشخ َهدُ  ،َلهُ  َشرّيخكَ  ّل َوحخ  َوَأشخ
لُهُ  هُ َعبخدُ  ُُمََمًدا َسيّ َدنَ  َأنَ   ُُمََمد ، َسيّ ّدنَ  َعَلىَوَِبّركخ  َوَسلّ مخ  َصلّ   الَلُهمَ . َوَرُسوخ

َ. َوَأصخَحاّبهّ  آّلهّ  َوَعَلى  َأْجخَّعنيخ
َن. الِلََ  اتَ ُقوا! هللا ّعَبادَ  فَ َيا بَ عخُد، َأَما  فَ َقدخ فَاَز الخُمتَ ُقوخ

َ  َمَعاّشرَ  ّلّمنيخ  هللا، َرِّحَُكمُ  الخُمسخ
 

  رسول هللا كفد سالم دان صلوات اوخافن فرباثقكنماريله كيت مم
 -:56 تسورة األحزاب، ااي اهلل دامل فرمانسباضاميان 

 ڇ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ

 لىَ عَ  تَ يخ لَ ا صَ مَ كَ ،  دمَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،د  مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  ى سَ لَ عَ الَلُهَم َصلّ  
 ،د  مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  كخ رّ ِبَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ  ،مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يّ  سَ 
 آلّ  لىَ عَ وَ ، مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يّ  سَ  لىَ عَ  تَ كخ َر ا ِبَ مَ كَ ،د  مَ  ُمَُ نَ دّ يّ  سَ  آلّ  لىَ عَ وَ 
َ مّ الَ عَ  الخ ِف  مَ يخ اهّ رَ ب خ  إّ نَ دّ يّ  سَ  يخٌد َمَّيخٌد. ،نيخ   ّإَنَك ِحَّ
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َ الَلُهَم اغخّفرخ  ّمّننيخ ّمَناّت، ّللخُمؤخ َ  َوالخُمؤخ ّلّمنيخ ّلَماتّ  َواملُسخ َياّء  ،َوالخُمسخ اأَلحخ
ُهمخ  يخٌع َقرّيخٌب َمُّ  ،َواأَلمخَواتّ  ّمن خ  .يخُب الَدَعَواتّ ّإَنَك َسَّ

 نَ إّ  مَ هُ اللَ  .كَ يخُ غَ  هُ فُ رّ صخ ّل يَ  امَ  اءَ شَ حخ فَ الخ وَ  ءَ ِبَ وَ الخ وَ  الءَ بَ ا الخ نَ عَ  عخ فَ ادخ  مَ هُ اللَ 
 فّ اشخ  مَ هُ اللَ . امّ قَ سخ األَ  ئّ ي ّ سَ ّمن وَ  امّ ذَ الخُ وَ  ونّ نُ الخُ وَ  صّ الربََ  نَ مّ  كَ بّ  وذُ عُ ن َ 
 .انَ بّ  لَ زَ ا ن َ يمَ ا فّ نَ بّ  فخ طُ الخ وَ  ،نَ تَ وخ مَ  مخ حَ ارخ  وَ انَ ضَ رخ مَ 

َفظخ َموخّلَن الخَواّثَق ِّبلّل  َزانَ  لخطَانَ السُ الَلُهَم احخ بخَن اّ  ،زَيخَن الخَعاّبّديخنَ  ّمي خ
ّم  َتّفيخ ِّبلّل َشاه، َوأَنخّزّل الَرِحخََة َعَليخّه َوَعَلى  َُمخُمودّ  لخطَانّ سُ الالخَمرخُحوخ الخُمكخ

 .ترغضانو نُ وخر زَاّهَرة، ُسلخطَانَةّ  لخطَانَةّ سُ ال

َ وَ  ّلّمنيخ َلُه َوَرَعااَيُه ّمَن الخُمسخ َفظخ َأوخّلَدُه َوَأهخ ّلَماّت ِف الُدن خَيا َواحخ الخُمسخ
َ. َواآلّخَرّة، ّبَرِحخَّتكَ    اَي َأرخَحَم الَراِّحّنيخ

ّد  َفظخ َوِلَ الخَعهخ َاّعيخلَ  ُُمََمدَ  تغكوالَلُهَم احخ  لخطَانّ سُ ال بخَن الخَواّثّق ِّبللّ اّ  ّإَسخ
َزانَ   .زَيخَن الخَعاّبّديخنَ  ّمي خ
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  فغاسيه مها غيا اهلل، واهاي ذات ي
 

 فثاكيت، وابق دان بنخان بالء ماالفتاك، سضاال فدهيندريله كامي در
 ككجامن ،نءفرسغكيتا فلباضاي درفد كموغكرن، دان ككجني درفد
 ماهوفون منفق يغ ن،ءكسغسارا دان كسولينت درفد ،هارا هورو دان
  .ترمسبوثي يغ
 

 .سسواتو سضاال اتس بركواس مها اغكاو غضوهثسسو
 
 

  آتَّنا ِف الُدن خَيا َحَسَنًة َوِف اآلّخَرّة َحَسَنًة َوّقَنا َعَذاَب الَناّر. رَبَ َنا
  .مَ لَ سَ وَ  هّ بّ حخ صَ وَ  هّ لّ آ ىلَ عَ وَ  د  مَ ُمَُ  نَ دّ يّ  سَ  ىلَ عَ  هللاُ  ىلَ صَ وَ 

 َ ُد لّل َربّ  الخَعاَلّمنيخ َمخ  .َواْلخ
 

 ّعَباَد هللّا!
ُه َعَلى نَّعّمّه َيّزدخُكمخ،اُذخُكُروخا هللَا الخَعّظيخَم  ُكُروخ  َيذخُكرخُكمخ، َواشخ

َن. نَ ُعوخ رَبُ، َوهللاُ يَ عخَلُم َما َتصخ ُر هللّا َأكخ  َوَلذّكخ

ا ّإَل َصالّتُكمخ  ُموخ  يَ رخَِحخُكُم هللا. ،قُ وخ

 


