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 دسدياكن اوله:

 جباتن حال إحوال مسجد

 ضامكمنرتين حال إحوال أ

 نضارا بروني دارالسالم

 

 



 

 

غحـَفُرُه َونَـُتوُب َإَليحَه، َونـَُعوُذ َِبّلِلَه َمن ُشـُروَر  ـتـَ ـتَـَعيـُنُه َوَنسح ُدّلَِلَه ََنحـَمُدُه َوَنسح َمح َاْلح
ـَدَه اّلِلهُ َفلَ  َللح  َأنـُفَسَنا َوَمن َسيِّـَئاَت َأعحـَمالَـَنا َمن يـَهح ُمـَضله لَـُه، َوَمن ُيضح

َهُد َأن لَ فَ  َدُه الَ  َل َهـاَدَى لَـُه، َأشح َهُد َأنه  َإلَـَه َإاله اّلِلهُ َوحح َشرَيَك َلُه، َوَأشح
لرهُسوَل الحَعـَظيَم ا َسيَِّدََن ُُمَمهًدا َعبحـُدُه َوَرُسـولُُه، اَللهُهمه َصلِّ َوَسلِّمح َعَلى َهـَذا

َحابَـَه َوَمن تَـَبعَ َوَعَلى آ يَن.لَـَه َوَأصح َم الـدَِّ  ُه َإََل يـَوح
  

 َأمها بـَعحُد:
َلَمنَي رَحَ  ،َمَعاَشَر الحُمسح  ـَمُكُم اّلِله

َي بَتَـقحَوى اّلِلَه َوطَاَعَتَه َلَعلهُكمح تـُرحََحُوَن.  ُأوَصيُكم َوَإَّيه
 

ُ تـََعاََل:  َقاَل اّلِله
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 مسلمني يغ درمحيت اهلل،

ماريله كيت منيغكتكن كتقوأن كيت كفد اهلل سبحانه وتعاىل دغن       
مالكوكن سضل سوروهنث دان  دغنكإخالصن فنوه كيقينن دان 

منيغضلكن سضل الراغنث. مدهمداهن كيت منجادي إنسان يغ برإميان 
 .دآخرة دان برتقوى سرت سالمة ددنيا دان سالمة

   

 مسلمني يغ درمحيت اهلل،
اداله فغتهوان  ُمْلِعفغتهوان.  ُمْليغ ممنتيغكن ِع أضام كيت اداله أضام 

ضام ايت، أغ منرغي كضلفن. أوله عبارة خهيا ي علُم .كهيدوڤن ڤليتا
 كيت مغضالقكن أومتث سفاي سنتياس برأوسها منخاري اتو منيمبا علُم

كفد مسوا اومة  ايت اداله ساتو كواجنب ث دان مننتوت علُم1سباثق
إسالم مسأد لالكي اتو فرمفوان. رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم برسبدا 

 :حديثدامل سبواه 
   

 َماَلٍك َقاَل: َقاَل َرُسوُل هللَا َصلهى هللاُ َعَليحَه َوَسلهَم:َعنح َأَنَس ابحَن 
َلمٍ   طََلُب الحَعلحَم َفرَيَضٌة َعَلى ُكلِّ ُمسح

 } هرواه اإلمام ابن ماوج  {
 مقصودث:

أنس بن مالك اي بركات: سبدا رسول اهلل صلى اهلل عليه  فددر 
 م.كأتس ستيف مسل ضوانر كفوسلم: مننتوت علم اداله ساتو 



 

 2 

ايت ساغة فنتيغ كران دغن  ترسبوت جلس بهوا علُمحديث دري  
اي، بوكن فغتهوان سسئورغ ايت بوله ماجو، ممباغون دان برج علُم

ضام، بغسا دان نضارا. تردافة باثق انتوق ُأ جوض سهاج انتوق ديريث تتايف
ماللوي برضورو، خبأن فغتهوان سفرت  خارا انتوق مندافتكن علُم

 ن ماللوي مديا ماس يغ الين. فو، ماهو1بوكو
 

وليهي ماللوي مديا بهارو يإيت فغتهوان باثق دفرأ فد زمان اين علُم
. اي (ICT)تكنولوجي معلومات دان كومونيكاسيدان  اينرتنيتماللوي 

مروفاكن تكنولوجي يغ تله باثق مروبه خارا هيدوف مأنسي. تكنولوجي 
ودهكن سسوات. جك معلومات كومونيكاسي فد داسرث اداله انتوق مم

جهرتأن سدان كيغ بتول مك اكن ممباوا منفعة اكن دغن نية دضون
وا كفد فركارا يغ ااكن ممباي هيدوف، تتايف جك دساهلضوناكن مك 

كا ترهادف يدان مروضيكن. اوله ايت، كيت هندقله خليك دان ِف 1سيا
فغضونأنث كران كمودهن ترسبوت مناوركن معلومات دان علم يغ ساغة 

 ثق، موده دان خفة.با
 

تكنولوجي  دان اينرتنيت فد ماس كيين رامي اورغ مغضوناكن 
 و تيليفون بيمبيتسام اد ماللوءي كومڤوتر اتمعلومات كومونيكاسي 
نتوق اوغ كران اي مروفاكن خارا ترفنتس سباضي ألة انتوق برهوب

            .فركوغسني بريتا، معلومات اتوفون علُممثيربكن  غبرهوبو
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فا اكن ساتو حقيقة يغ ساغة اورغ موده ترلو والو باضيمانفون سستغه
يإيت تيدق مسوا بريتا، معلومات اتوفون  رهاتنيڤرلو دأمبيل ڤدان  فنتيغ

علُم يغ توَلر اتو ترسيرب ايت بنر دان تفت. إيغتله، كيت هندقله 
 و سباركنات برتغضوغجواب أتس ستيف بريتا يغ هندق كيت مسفيكن

تيكن بهوا بريتا ايت اداله بنر دان صحيح، أضر تيدق منداتغكن دغن ممفس
فندوستأن، فمبوهوغن دان فرتليغكهن، كران اي بوله ممباوا كفد 

  مشاركة دان نضارا.  نغكال برالكوث ككاخوان دان فرموسوهن دامل
 

ميمغ تيدق دافة دنافيكن تردافة جوض سبيلغن فغضونا يغ منجاديكن 
سالورن انتوق  ومتڤت ات تكنولوجي معلومات كومونيكاسي سباضي

، مغعيبكن اورغ اتاتي، متفة انتوق مغاه اْسَوراسأن تيدق ُفملواهكن ف
كيت هندقله  قبيجيغ الين دان سباضيث. اوله ايت، سباضي فغضونا 

مغضوناكنث دغن خارا تركاول، انتاراث جاغن مغضوناكنث انتوق 
مرندهكن ديري دان منخاخي ماكي اورغ الين، تيدق مغضوناكنث 

مثيربكن كبوروقن اورغ الين،  ئورغ اتو سسانتوق منددهكن كعينب
منجاض توتور كات أضر تيدق منداتغكن كمارهن اورغ الين، جاغنله 

وهيله دري اجساهلن اورغ الين دان مغينتيف دغن نية جاهت منخاري ك
 هبولكران اي  دترميا غي اتترهادڤ بريتا اتو معلوم بوروق فراسغكابر

تعاىل دامل سورة ، فرمان اهلل سبحانه ودان معصية منداتغكن دوسا
 :6احلجرات أية 
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 تفسريث:
يغ برإميان، جك داتغ كفد كامو سئورغ فاسق ممباوا  1واهي اورغ

كامو اكن منيمفاكن  دخواتريسسوات بريتا، مك سليديقيله كبنرانث كران 
دغن سبب كجاهيلن كامو  كفد سوات قوم )فركارا بغ تيدق دإيغيين(

سهيغض مثببكن كامو منجادي أورغ يغ مثسل أتس اف يغ كامو تله 
 كوكن.ال

 
ومونيكاسي ممفوثإي باثق تكنولوجي معلومات ك ق دنافيكنيدت

داكن مسبوتن هاري ن دأيتله فد ستيف تاهوإسبب كلبيهنث 
أوتام مسبوتن شاركة برمعلومات سدنيا، توجوان تليكومونيكاسي دان م

اين اداله انتوق منيغكتكن كسدارن اورغ رامي مغنإي كضونأن إنرتنيت 
( باضي منفعة مشاركة  ICTات كومونيكاسي ) دان تكتولوجي معلوم

ممبنتو اورغ رامي دان جوض إيكونومي دمسفيغ اي جوض دضوناكن انتوق 
فرخدماتن كهيدوفن ماللوي فمبايكن دامل فثديأن  دامل ممفركايا
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ن دان برباضي رتانني، فغغكوتف كصيحنت، فمبالجران، كأوغن،
 الين. فرخدماتن
 

 

تكنولوجي معلومات كومونيكاسي، كيت  ث، دامل فغضونأنأخري       
هندقله برتغضوغجواب مغضوناكنث دغن بيجقسان دان  غضوناف سباضي

. إيلقكنله درفد 1دامل فركارا يغ برمنفعة دان بوكن فد فركارا يغ سيا
فركن تودوهن، يمترماسوق مل دان معصية دوسا ملبهترجروموس كدامل 

بوهوغ. إيغتله بهوا بوروق سرت برخاكف  فراسغكامثيربكن فتنه، 
اكن دفرتغضوغجوابكن  اف يغ دسيربكن دان دبريتاكن فستيث ستيف
كلق. مدهمداهن اهلل سبحانه وتعاىل اكن سنتياس مليندوغي دان  دأخرية

يغ  1بغسا دان نضارا درفد سضل فركاراكلوارض، مثالمتكن كيت، 
 كجي دان منكر، آمني يا رب العاملني.

 

            

                          

                              

                                

             

 { 31سورة احلجرات أية:  }
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 تفسريث:

 ،كن درفد فراسغكاثجاوهيله كبايغ برإميان!  1واهي اورغ
دان جاغنله كامو مغينتيف  دوسا.ت سسغضوهث سبهاضني فراسغكا اي

مو مغومفة سبهاضني يغ كساهلن اورغ دان جاغنله سبهاضني كا 1منخاري
ضيغ سوداراث يغ تله ماتي؟ الين. اداكه سسئورغ درفد كامو سوك مماكن دا

تنتو كامو براس جيجيق كفداث. دان برتقوى له كفد اهلل.  همك سود
 سسغضوهث اهلل مها فنرميا توبة الضي مها فغاسيه. 

 
   

ََكيَم. َوتـََقبهَل َِبَرَك هللُا لََنا َِف الحُقرحَءاَن الحَعَظيَم، َونـََفَعنَ  َر اْلح ا ِبَحأَلََّيَت َوالذَِّكح
تَـغحَفُرهللَا الحَعَظيَم ََل َوَلُكمح َوَلَسآَئَر  َمنها َتَلَوَتُه َإنهُه ُهَوالسهَميُع الحَعَليم، َوَأسح
زَ  َيا فَـوح تَـغحَفُروُه  فـَ َمَناَت َفاسح َمَننَي َوالحُمؤح َلَماَت َوالحُمؤح َلَمنَي َوالحُمسح  الحُمسح

تَـغحَفرَيَن َوََّيََنَاَة التهآئََبنَي.   الحُمسح


