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ُطخَبةُُ َلُُاْلخ  ُاألوخ

ُدُهلِلُالخَقاِئِل:ُ َمخ َِديَدُِفيِهَُبَخٌسَُشِديٌدُاْلخ َوَمَناِفُعُِللنَّاِسَُوِليَ عخَلَمُهللاَُُمنَُوَأنَزلخَناُاْلخ
ُ.ُيَنُصُرُهَُوُرُسَلُهُِِبلخَغيخِبُُِإنَُّهللَاَُقِويٌَُّعزِيزٌُ

َهدُُ َدهُُُهللاُُُِإلَُُّإََلهََُُلَُُأنُخَُوَأشخ َهدَُُُشرِيكََُُلَُُوحخ َُوَرُسوُلُه،َُعبخُدهُُُُُمَمًَّداَُأنََُُّلُه،َُوَأشخ

َحاِبهَُُِأِلهَُُِوَعَلىَُعَلىَُسيِ ِدََنُُُمَمَّدُ َُوَسلِ مُخَُصل ُُِاللَُّهمَُّ ُالطَّاِهرِيَن،ُالطَّيِ ِبيََُُوَأصخ

ِلُحونََُُلَعلَُّكمُخَُوَأِطيُعوهُُُهللاَُُات َُّقواُهللاُُِِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُتُ فخ

ُ

ِلِمَيَُحِفَظُكُمُهللا،   َمَعاِشَرُالخُمسخ
 نغد وتعاىله سبحان اهلل دفك نءاكتقو وهكنضرتفماريله كيت 

 ضمسو. ثنغالر االضس وهيءمنجا دان ثسوروهن االضس مماتوهي
 نءاكمورك غوندغم غي ربواتنفال اضس دفدر ليهارافتر سنتياس كيت

 خطبة اراكنخممبي اكن اين هاري دفميمرب  .وتعاىل هسبحان اهلل
  :برتاجوق

  .“وكوريشد اهلل نعمت ،يءدتروكا يضتيكنولو ”        
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  يا،ضبربها غمجاعه ي حاضريين
 اساس ايضسبا سالمإ شريعة كنفوتعاىل تله منته اهلل سبحان

 نفكهيدو يكفاس فنضس دامل نءايضكبها جالن دان نءاكجاي
 منداملي اونتوق ثاومت نجورغم ثها تيدق سالمإ نامون. مأنسي
 غي علمو غبيد االضس يءمنروكا مريك اونتوق بهكن ،تثشريع

 . نءاكجوروتر يضتيكنولو دان س ساءين ترماسوقله ،منفعةبر
 غي نءاكجوروتر يضسدر اتاو تيدق سدر، ساءين س دان تيكنولو

 اتاو ْهَيِنْوَك سنه فرينسيف-فيرينسف دفك قسيكنفبر اداله تولني
 اتس ك وتعاىل هسبحان اهلل اوليه كنفدتت غي كجادين راتورنف

 ،يءدمتو تله بوقيت دان كبنرن ايضلباف ،ثحاصيل .ثقخملو
 حاصيل وتعاىل، هسبحان اهلل نغوضءكا دان نءاككواس منوجنوقكن

 دفك جوجور غي نءاكجوروتر دان س ساءين ليديقنفث دان نموانف دفدر

  .رنكبن حقيقة
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 :147البقرة، ايات  ةمان اهلل دامل سورفر

 ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

 ايت اوليه; مو توهن دري غثدات اداله; ﴾حممد واهاي﴿ ايت كبنرن :ثمقصود
  .وضرا-وضرا غي غاور نغولوض دامل ترماسوق كاوغا كالي-سكالي نغجا

 

 كوميغرم غي علمو غابخ اداله ضن جوءاسيكتور ساءين س دان كجوروتر
 ايفيشن دان بركسن اراخس عامل سومرب نءونافغض دامل علمو نءاواسفغ
)efisyen(تضسجا مأنسي دفك منفعة دان نقيءكبا توجوان يضبا .
 مأنسي ممبنتو يضبا واده ساتو اكنفمرو اي ،غسوغل تيدق اراخس

 خليفه ايضسبا ثجوابغوغضت ممنوهي دان عامل نءاتفيخنف نعمت منشكوري
  .بومي موك د اهلل

 :61هود، ايات  ةاهلل دامل سور فرمان

 ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب

باهن بومي، سرتا -كامو دري باهن منجاديكن غي دياله :ثمقصود
 دري اهلل دفك ونفام لهامينت ايت اوليه. ثممعموركن كامو هندقيغم
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. توحيد دان طاعة نغد ثدافك كمباليله كمودين ك،يريش ربواتنف
 ركننكنفمم سنتياس يضال دكت، سنتياس كو توهن ثوهغضسسو

  .ثهمبا رموهوننف
 

 

 :﴾برمقصود غي﴿ برسبدا والف رسول اهلل 

 منفعة ممربيكن قثبا غاليف غي اداله اهلل دكاسيهي غاليف غمأنسي ي”
  “ينءال مأنسي اونتوق

  ﴾نيادال بيأ ابن رواية﴿                                              
 

 ممبنتو قثبا تله تردهولو سالمإ اونيكندخ دان سرجان ارافلنرتن ايت، 
 ،ْياِنتََّبْلاَ ،ْنايََّح نِب ْراِبَج ،يم  ز  ار  و  ل  ا  . دنيا يضتيكنولو نغركمبف دفك

اداله انتارا  ْيِرَزَجْلَا، ْيِنْوُرْيِبْلَا، س  ن  ر  ف   ُنْباِ اْسَبَع ،يفالصو عبدالرمحن
 ن،ءاكجوروتر يضتيكنولو نغنام بسر دامل سومب-نام

 ،(aeroangkasa)كاسغايروا ،ك  ي  ز  ي  ف   ،(astronomi)اسرتونومي

  .ثايضسبا دان(matematik) مامتاتيك
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  سكالني، مجاعه غسيد حاضريين
 اين هاري دف نءاكجوروتر كماجوان لدقن دان يضتيكنولو نغكمبرف
 يكوتغمأنسي م نفكهيدو (landskap)فلنسك وبهغم راننفبر وال،ف

  .اودارا د ونفماهو وتنءال دارتن، د اد سام زمان، روبهنف اروس
 مسجد، رتيفس ونن،غبا سسبواه يندهنأك ثمضد سباليق ترسر

 سيلييتفا كموداهن رسييت،ؤاوني سكوله، وليس،ف باالي يتل،فهوس
 (profesion)فيسيونروف نغولوض راي، جالن دان غترب نفغال مجبنت،

 دمي فيكرين دان ايديا تغه كريورخمن غبرجوا تروس تيكنيكل
 .كتكنغرتيفد تفدا مأنسي كموداهن ضجو دان نءاسيكسل كسالمنت، ممستيكن

 

 ،)automatif(تيفوتوموءارتي،فس ينءال نءاكجوروتر غبيد ايضالبف

 ،)petrokimia(يرتوكيمياف ،ضتنا يهنضافغ دان نءنانجاف كاس،غايروا
 امت اين سضتو ونفواالو. غومبثم راننفبر توروت ينءال-ينءال دان
 دمي سكن،ضدتو غي أمانه ممنوهي يضبا السضد تروس ثون ايانام ابر،خمن
  .اراضن وننغمباف دان امة نغسوغكل
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 ،IR 4.0 يضتيكنولو لدقن ثتراومتا للوبض نغركمبف نغسجاجر د
 غمبليغم سام-برسام اونتوق غنتيف راننفبر تيكنيكل فيسيونروف ضور
 يءوكاغمل دان اراضن رقكنغضم اره ك اكرنفك دان ضتنا
 تيكنيكل وننغمباف غرعيت دامل مسوا بيد (inspirasi)سياريفسينا

 يضتيكنولو نديديقن،ف ليديقن،فث كصيحنت، ن،ءاكجوروتر رتيفس
  .ثايضسبا دان ﴾ICT﴿ معلومت كومونيكاسي

 

  اهلل، درمحيت غمسلمني ي
 نءاكجوروتر يضتيكنولو ونفسجاره كتامادونن منجلسكن، واالو

، ودمثه قوم اولي دحاصيلكن غي رتيفس تردهولو ةاوم اكرنفك دان
 وفمم غضسهي ايت كتيك هيبت دان يهخغض يتوض، بداعقوم عون، فر

 اهلل رينتهف كاريغيغم ابيالفا نامون بسر، غيغ ونوض-غونوض منبوق
  .وتعاىل هسبحان اهلل اوليه دموسنهكن فتت وتعاىل،ه سبحان

 سرتا يضتيكنولو ونف مان هيبتس دان يهغضخس واالو سنتياس، تلهغاي
 علمو باتسن سيفمل تفسي، اي تيدق اكن سسكالي دامأن نءايافكاو
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 ايات قثبا تفتردا. تاهويغم مها غي توهن وتعاىل، هسبحان اهلل
 غي تردهولو ةاوم-ةاوم يلنضكد دان نءافلأك منجلسكن غي القرءان

 اونتوق مريك كرنغيأك لنرتن وتعاىل هسبحان اهلل اوليه ساكنادبين
 .وتعاىل هاهلل سبحان نءاككواس ابرخمن بهكن ،ثسوروهن يتعنطام

  

  دكاسيهي، غي مجعة غسيد
 ولنفكسيم فبربا كنغنور كيت ماريله اين، خطبة يخرياغم

  :برسام كيت ندوانف ايضسبا
 لنيفسيدي دان اكرنفك ايضلباف يءواساغم ايفوابر سالم هندقلهإاومت .1

  .اخرية دان دنيا نءايضكبها دمي بركوالييت لبيه غي نفكهيدو اره ك علمو
 ممربي غي ركاراف مالكوكن نغد دنيا د كيت نفهياسيله كهيدو2.

 يافاغضم دمي سنديري ديري ترماسوق غاور مسوا دفك تمنفع
  .وتعاىل هسبحان اهلل نءكريضا

 اكن ربواتنف دان تيندقن فسالم هندقله ميقيين بهاوا ستياإاومت 3.
  .اخرية د وتعاىل هسبحان اهلل اوليه عاديل نغد دبالس
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 بوليه غي اهلل نءاككواس ابرخمن نغجا رضا تكنغسالم دايإ ةاوم.4
 دان معصية ايضلباف مالكوكن نغد تاكفماال اتاو مصيبة غوندغم

 .كرنغكمو

ُِمَنُالشَّيخطَاِنُالرَِّجيمُِ  َأُعوُذُِِبَّللَِّ
حئ مئ ىئ يئ جب حب خب مب ىب يب  ی ی جئ

 جت حت خت

 دان دارت د انخبن باال دان نقكروس ايضبربا تيمبول تله :ثمقصود
 اهلل كران; مأنسي نغتا اوليه دالكوكن تله غي فا سبب نغد وتءال د

ربواتن بوروق مريك، ف بالسن دري نيضسباها مريك مراساكن هندق
 .﴾برتوبة دان فنصاا﴿ كمبالي مريك ايفسو

ُ﴾41:  الروم ةسور﴿                                                
  َرَكُهللاُُِلَُوَلُكمخُِفُالخُقرخآِنُالخَعِظيخِم.ِبَُ      ُُُُُُُُُُُُُُُ

َِكيخِم. ِرُاْلخ ُكمخُِبَاُِفيخِهُِمَنُاآلَّيِتَُوالذ ِكخ  َونَ َفَعِِنَُوِاّيِ 
َُوِمنخُكمخُ  ِتالَوَتُهُِانَُّهُُهَوُالسَِّميخُعُالخَعِليخُم.َوتَ َقبََّلُهللاُِمِنِ 

تَ غخِفُرُهللَاُالخَعِظيخَمُِلخَُوَلُكمخُ ِلَُهذاَُوَأسخ ُلُقَ وخ  أقُ وخ
ِمَناتُِ ََُوالخُمؤخ ِمِنيخ ِلَماِتَُوالخُمؤخ َُوالخُمسخ َ ِلِميخ  َوِلَساِئِرُالخُمسخ

ُرُالرَِّحيخُم.ُ ُهُإنَُّهُُهَوُالخَغُفوخ تَ غخِفُروخ َُفاسخ
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ُطخَبُةُالثَّانَِيةُُاَُ  ْلخ

دُُ َمخ ََُُّلِلَُُِّاْلخ ُالخَعاَلِميخ َهدُُ.َُربِ  َدهُُُهللاُُُِإلُِإَلهَُُلَُأنَُوَأشخ  ُ،َلهَُُُشرِيخكَُُلَُوحخ

َهدُُ لُهُُُهَُُعبخدُُُُُمَمًَّداَُسيِ َدَنََُُأنََُُّوَأشخ َُُوَسلِ مُخَُصلُِ ُاللَُّهمَُّ.َُوَرُسوخ َُسيِ ِدَنََُُعَلىَوَِبِركخ
َ.َُوَأصخَحاِبهُُِآِلهَُُِوَعَلىُُُمَمَّد ، َُأْجخَِعيخ

َن.ُاَّللََُُّات َُّقوا!ُهللاُِعَبادَُُفَ َياُبَ عخُد،َُأمَّا ُفَاَزُالخُمت َُّقوخ ُفَ َقدخ
 

ََُُمَعاِشرَُ ِلِميخ   هللا،َُرِِحَُكمُُُالخُمسخ

مسجد د -وتعاىل كران مسجد هاهلل سبحان ةر ضحبرشكور كيت ك 
 غي SOP ضمنجا رلوف ماسيه ونفواالو ثنوهفك سدبو تله انوغضتر
 اين مجعة ميمرب لهاسوك ايت، اونتوق. بركواس يهقف اوليه اريسكنضد
 كاولن السن منجاديكن كيت نلهغجا مسلمني، اومت دفك تكنغرايفمم

SOP تله اذان. مسجد د مجعة صالة غدات تيدق اونتوق كن،فدتت غي 
 نتاي،فد ،فقو  د ليسرينفن بردا قفملي غي اد ماسيه يفتتا ،كنغوءدال
  .تفمت ينءال-ينءال دان كبوند
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 سكلني، مجعة غسيد
 توروت اونتوق مريك له قاج. ترليبت غي مريك دفك اين ساننف يكنلهافمس

 .مسجد ك اول غدات سام-سام ماريله. مجعة صالة منونايكن سرتا

 ممربي اونتوق سسواي غي كهغل لهامبي وال،ف مسجد جاوتنكواس دفك
 مجعة، صالة منونايكن حاضر تفدا غي مجاعه راماي لبيه رضكموداهن، ا

 ينءال-ينءال دان )kanvas(سؤكن يقفال تيكار، ،يفوكان منديريكن رتيفس
  .)MAIDAM( ماءيدم تركيين ميديا نءااتثك نغد سسواي

 وهغضسو-وهغضسو غكيت ييار اختاوسها دان  ةبرك ءكيت بردعا
 غي كاولن SOP برداسركن مجاعه، مرامايكن وفمم سهابيس مالكوكن

 منونايكن دامل كيت دفك قثبا لبيه غي كلواسن ممربي اهلل ضمسو اد، ماسيه
 .ثمهرو ارهكنمعغم دان ةعباد

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

ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 

 ڇ ڇ
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ُ َُصلِ  ُسَُلَُعَُاللَُّهمَّ ُصَُمَُكَُ،ُُدمَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ ى ُتَُيخُلَّا
ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،مَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُ َُنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُكُخرُِِبَُوَُ،
ُلىَُعَُوَُ،ُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُلىَُعَُُتَُكُخَرُاُِبَُمَُكَُ،دُ مَُُُّمََُُنَُدُِيُِ سَُُآلُُِلىَُعَُوَُُ،دُ مَُُّمَُُ

َُمُِالَُعَُُالُخِفُُمَُيُخاهُِرَُب ُخُإَُِنَُدُِيُِ سَُُآلُِ يخٌدَُمَِيخٌد. ،يخ  ُِإنََّكُِحَِ

َُ ِمِنيخ ُِللخُمؤخ ُاغخِفرخ ِمَناِت،ُاللَُّهمَّ ََُُوالخُمؤخ ِلِميخ ِلَماتَُُِواملُسخ َياِءُُ،َوالخُمسخ اأَلحخ

ُهمُخ يخٌعُُ،َواأَلمخَواتُُِِمن خ ُ.يخُبُالدََّعَواتَُِقرِيخٌبَُمُُِِإنََّكَُسَِ
 

َُنَُِّإُُمَُّهُُاللَُّ.كَُريخُُغَُُهُُُفُرُِصُخلُيَُُامَُُاءَُشَُحُخفَُالُخوَُُءَُِبَُوَُالُخوَُُالءَُبَُاُالُخنَّعَُُعُخفَُادُخُمَُّهُُاللَّ
ُفُِاشُخُمَُّهُُاللَّ.ُامُِقَُسُخاألَُُئُِي ُِسَُِمنُوَُُامُِذَُالخُُوَُُونُِنُُالخُُوَُُصُِالبََُُنَُمُُِكَُِبُُوذُُعُُن َُ
ُ.اَنُِبُُلَُزَُاُن َُيمَُاُفَُِنُِبُُفُخطُُالُخوَُُ،َنَُتَُوُخمَُُّمُخحَُارُخُوَُاَنَُضَُرُخمَُ
ُ

ُ ُِِبهلِل ُالخَواِثَق َُموخلََن َفظخ ُاحخ َزانَُُلخطَانَُالسُُاللَُّهمَّ ُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ بخَنُِاُُ،زَيخَن
ِمُ ُِِبهلِلَُشاه،َُوأَنخِزِلُالرَِّحخََةَُعَليخِهَُوَعَلىَُُُمخُمودُُِلخطَانُِسُُالالخَمرخُحوخ َتِفيخ الخُمكخ

ُ.ترغضانوُنُ وخرُزَاِهَرة،ُُسلخطَانَةُُِلخطَانَةُِسُُال
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ُالُدن خَياُ ُِف ِلَماِت َُوالخُمسخ َ ِلِميخ ُالخُمسخ ُِمَن َُوَرَعاَّيُه َلُه َُوَأهخ َُأوخلَدُه َفظخ َواحخ
َ.َّيَُُواآلِخَرِة،ُِبَرِحخَِتكَُ َُُأرخَحَمُالرَّاِِحِيخ

ُ

ِدُ َُوِلَُّالخَعهخ َفظخ َاِعيخلَُُُُمَمَّدَُُتغكواللَُّهمَُّاحخ ُلخطَانُِسُُالُبخَنُالخَواِثِقُِِبهللُِِاُُِإَسخ
َزانَُ ُ.زَيخَنُالخَعاِبِديخنَُُِمي خ

 

 كامي، سسام هوبوغن فرباءيقيله كامي، هاتي وتكنلهءفرتايا اهلل، 
 درفد كامي سالمتكن ن،ءكسجهرتا جالن-جالن كامي توجنوقكن
 دفدر كامي جاءوهكن كبنرن، كفد منوجو كامي بيمبيغله كسسنت،

  .يثترمسبو ونفماهو ظاهري غي كجاهنت دان نقكبورو االضس
 

 نغد كامي لوقكنايرف تاهوان،فغ علمو نغد كامي كناركايفيا اهلل، 
 نغد كامي هياسيله دان ن،ءاكتقو نغد كامي ملياكن كرتي،ف بودي

  .باءيق غي كصيحنت
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. كامي كتورونن دان ضكلوار ن،فيا اهلل، بركيت دان رمحتيله كهيدو
 مها يضال توبة نرمياف مها غي كاوغا ثوهغضسسو كامي، توبة ترمياله

 مو، نعمت اكن برشكور غي غاور-غاور كامي جاديكنله. غايفث
 ورناكنلهفمس دان مو، نعمت نءكورنيا نرمياف مو، نعمت غاجنوفث

 .كامي دفك مو نعمت

ُ

 ُرَب ََّناُآتَِناُِفُالُدن خَياَُحَسَنًةَُوِفُاآلِخَرِةَُحَسَنًةَُوِقَناَُعَذاَبُالنَّاِر.
 ُ.مَُلَّسَُوَُُهُِبُِحُخصَُوَُُهُِِلُآُىلَُعَُوَُُدُ مَُُّمََُُُنَُدُِيُِ سَُُىلَُعَُُهللاُُُىلَّصَُوَُ

َُ ُالخَعاَلِميخ ُدُهلِلَُربِ  َمخ ُ.َواْلخ

ُِعَباَدُهللِا!

ُهَُعَلىُنَِعِمِهَُيِزدخُكمخ،اُذخُكُروخاُ ُكُروخ  هللَاُالخَعِظيخَمَُيذخُكرخُكمخ،َُواشخ

َن. نَ ُعوخ َبُ،َُوهللاُُيَ عخَلُمَُماَُتصخ ُرُهللِاَُأكخ  َوَلذِكخ

اُِإَلَُصالِتُكمُخ ُموخ  يَ رخَِحخُكُمُهللا.ُ،قُ وخ

 


