
201530 مجعة  خطبة     
 
 

- 1 - 
 

 منفعتكنICT  
   :               

                 

        

شرِيك لَه وأَشهد    ودهاللَّه وح    أَشهد أَنْ
هدبا عدمحوأَنَّ م مّلسلِّ وص ماَللَّه .لُهوسرو   

دمحا منيِّدس و  هآل َأابِهوحص  نيعما  .أَجأَم
وإِياي اتقُواْ اللَّه، أُوصيكُم  أَيها الْمسلمونَ!بعد، فَيآ 

قُونَ. قَالَ اللَّهتالْم فَاز ى اهللا فَقَدقْوبِت :     

                    

  .  
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  - 
ء   

 
   


    þ

   -
منفعة

خريةأ. 
 

خطبه
نكمنفعتICT  

  

 
 

 )teknologi( 
  ICT
 )teknologi( 
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 ء 
 )teknologi(ICT 
    ٢

. 
 

    
 )teknologi(ICTمنفعة

  ء  
خريةضجو منفعة 

)teknologi(ICT  
)medan(


من فه 

 

تلَصفُفرمان
33: 
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    ءء
﴿)mengesakan(

﴾ 
  

٢﴿
﴾ 

 

 
 

      
 ضجو

 
)teknologi(ICTكتيك ٢

٢. 
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)medium(ICT 
 ٢
   

٢)web( ٢ضبلو)blog-blog( ء٢
)berorientasikan( إ
)web( ضبلو

     
 ء
 

þ    
     -

- 
 

رضي اهللا عنهماحديث
þ: 
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 بلِّغوا عني ولَو آيةً
 

٢ 
 
        ﴿ بخاريالرواية﴾. 
 

)internet(
غكدج25 

18  2012 
ء
)teknologi(ICT  

   
 
٢٢ 
ء  

)teknologi( ICT.ءكمري
كم  
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)cendekiawan( 
كمري 
 

   
   

ء)teknologi( ICT 
كمري   

 
)teknologi( ICT 

نكمنفعت
   خا

٢. 
 

 
 

 نكدنافيض جو
 )teknologi( ICT
ءكبويسف)facebook( فوروم)forum(
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blog(٢( ضبلو
   

٢فتنه ممفتنه


 
 

 :19فرمان
 

                 

                      

           
 

٢كسو
٢٢

كمري
  ريةخأد ﴿﴾
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ء﴿﴾ 
ء﴿﴾ 

 

 
 

خطبه 
 

1.    
ICT
ء. 

 

2.    ن كممنفعت
ءICT  )perisian(
كمري 

 

3. ICT 
 - ICT 

ء٢تاكف
ء 
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4. ICTكلي
ICTغضسهيء٢
ء 

 

-  
    ء
٢ICT

ء. 
 

          

                   
                      

                   
 

   ﴿ ﴾
 ء  
ءحبثلهكمري﴿
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﴾  ء 
    ء

    
ء٢ 

        ﴿ح125:  لالن﴾. 
 
 

, ونفَعنِي آن  ولَكُم بارك اُهللا  لي
    نم اتي  

 هو  و, إِنهووتهتال ومنكُم وتقَبلَ منِّي
.  
 

يلأَقُولُ قَو    يل ميظاَهللا الْع رفغتأَسو
لَكُمرِ الْ وآئسلو ،اتملسالْمو نيملسمورفغتفَاس ه

هإِن فُوالْغ وهيحالر رم
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مسلمين، ورزقَنا من اََلْحمدللَّه الَّذي جعلَنا من الْ
اتالطَّيِِّب.  دهأَنأَش       هدحواُهللا و   كرِيش

هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشو ،ولَه لُهوسرلِّ  .ووص ماَللَّه
مّلسو  ارِكبو  انيِّدس و  

بِهحصو ِبِإ مهبِعت نمو وي.ِنيّا  ِمِ الدأَم
 بعد، فَيا عباد اِهللا، اتقُواْ اللَّه فَقَد  فَاز  الْمتقُونَ. 

 

 
 

  
 
    

 ء
(ekstremis)
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(ekstremis) ضجو تيف

(negatif)ء
   

 ءاخالق
 

  ء  
þ   

.   
 

                   

          .  

 للَّهم صلِّ وسلّماَ  يِّدس  ماللَّه ضارو نيلسرالْم
تابقَرو ابِهحأَص نع.نيعمأَج هـَّات   ه وأَزواجِه وذُرِّي
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 ننِيمؤالْمو اتمِلسالْمو نيملسلْمل راغْف ماَللَّه
اتنمؤالْماِء وياَألح  مهناتمواَألمو  عيمس كإِن ،
 الْحاجات. يب الدعوات ويا قَاضيقَرِيب مجِ

مينِ، ك انتوسلُ إِلَيك بِنبِيِّهم إِنا نسأَلُك واَللَّ
أَنْ  وصفَاتك الْعظْمى ونسأَلُك بِأَسمآئك الْحسنى

 كتوِقَاي فْظبِحو ةانِيبالر كتايننِ عيفَظَ بِعحت
، مِ سلْطَان الْمعظَّ ملكنالَةَ الصمدانِية، جال

سلْطَان شرف الدّين ادريس شاه احلاج ابن 
ين عبد العزيز شاه ح الدّاملرحوم سلْطَان صال

اَللَّهم أَدمِ الْعونَ والْهِدايةَ والتوفيق،  احلاج.
،  مةَ منك، لولىِّ عهدوالصّحةَ والسال

 لْطَانأَمنِ السباه اين ادريس  ري شّالد فرش
حٍ وعافية بِمنِّك شاه احلاج فى أَمنٍ وصال
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كْرامِ. اَللَّهم أَطلْ واِإللِِ الْجالذَاوكَرمك يا 
د ،عمرهما مصلحينِ للْموظَّفين والرعية والْبِِِال

ِقَاصغْ مّبلودطَرِيقِ الْهِا لمهد .ادشالرو  
  


 كحضرمتو    
    

    
خصو   

 
 

   كحضرمتو 
     

   
  

    اخالق
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  ضرمتوحك. 
  كامي منوروت اجرن اهل السنة واجلماعة
عقيدة دان عملن  كامي  دان 

  نفهام
فهمن 

 

 


 فرض،  كفرضوان

    
 فقري 
نفقكن    
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خريةأ 

 

     
    قفكن   وقف

     
خرية 

 

                           

        .            

             .   

، عباد اِهللا                
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 هوكُراشو كُمذْكُري ميظواْ اَهللا الْعفَاذْكُر   
همنِع هلفَض نم هأَلُواسو ،كُمزِدي  كُمطعي

عنصا تم لَمعي اللَّهو راِهللا أَكْب كْرلَذونَ.و 
  زان

15.01.2015 
 
 


