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ا ْلحم َْد ُ لِلّه ِ الذ ِي ع ََّل ّم َ وَأَ نْعَمْ ،وَهَد َانا َ ب ِالْق ُرآن لِلَتِي هِي َ أَ ق ْو َم،
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أَ شْهَد ُ أَ ْن لآ ِإله َ ا ِ َّ
ك لَه ُ ،وَأَ شْهَد ُ أَ َّ ّ
لا ّ الل ّه ُ وَحْد َه ُ لا َ شَر ِي ْ َ
ن سَيِّد َن َا مُح ََّم ّدًا عَبْد ُه ُ

سو ْلُه ُ.
وَر َ ُ

صحَابِه ِ أَ جْم َعِيْنَ.
سل ِ ّ ْم عَلَى سَيِّدِن َا مُح ََّم ّدٍ وَعَلَى آلِه ِ وَأَ ْ
ل وَ َ
ا َ َّلل ّه ُ َّ ّم َ
ص ِّ
ِ
اي بتَِقْو َى الل ّهِ ،فَق َ ْد فَاز َ ال ْم َُّت ّقُوْنَ.
أَ َّمّا بَعْد ُ ،فَيَا عِبَاد َ الل ّهِ ،ا َِّت ّقُو ْا الل ّهَُ ،أ ْو ِ
صيْك ُ ْم وَا َّي ّ َ
الز ّادِ َّ
ن خَيْر َ َّ
ن.
اب ،لَع َل ّ َك ُ ْم تُفْلِحُو َ
ن ي َا ُأول ِي ا ْلأَ ل ْب َ ِ
الت ّقْو َى ،وَات ّ َق ُو ِ
وَت َز َّ َّود ُْوا ف َِإ َّ ّ

سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
ماريله كيت باڠونكن جيوا اونتوق مراءيه كإيمانن ترتيڠڬي دسيسي
اهلل جوڬ منچونتوﻫي تالدن رسول اهلل ﷺ دڠن مڠڬنداكن عمل كباءيقن دان
منجاءوﻫي سڬاال كبوروقن .موده-مودﻫن ،كيت سموا باكل منداڤت
كجاياءن ددنيا اين دان دأخيرة يڠ مننتي.
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تاجوق بيچارا ميمبر كيت ڤد ﻫاري اين اياله” :عبرة دعوة دبومي طائف“.
سيدڠ حاضيرين ڤارا تتامو اهلل،
ايڠت الڬيكه كيت اڤ يڠ برالكو كڤد رسول اهلل ﷺ كتيك بردعوة ك
طائف؟ ماري كيت ايمبس كمبالي سجاره ڤريستيوا برداره دبومي طائف
ڤد بولن شوال تاﻫون ك 01-كنبين يڠ مڽقسيكن تنتڠن ﻫيبت دﻫادڤي بڬيندا
ﷺ دالم ميدان دعوة .كتيك ايت ،رسول اهلل ﷺ برتمنكن سيدنا زيد بن
حارثة رضي اهلل عنه برجالن كاكي منوجو ك طائف اونتوق مڽمڤايكن اڬام
اهلل.
ستيباڽ دطائف ،بڬيندا برتمو دڠن تيڬ اديق برأديق دري كتوا بني ثقيف،
سوكو عرب تربسر دسان ،ياءيت عبد يَليل ،مسعود دان حبيب يڠ مروڤاكن
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انق ٢كڤد عمرو بن ُع َمير الثقفي .بڬيندا مڽرو مريك كڤد إسالم دان ممينتا
سوكوڠن ،تتاڤي سباڬاي جواڤنڽ ،ساله سأورڠ درڤد مريك بركات” ،اهلل
تله مڠويق تيراي كعبه جك اڠكاوله يڠ دأوتوسكن سباڬاي نبي“.

11

12

كات سأورڠ الڬي” ،تيادكه اورڠ الءين اونتوق داوتوسكن اهلل سالءين
اڠكاو؟“ سيكڤ يڠ سام دتونجوقكن اوليه يڠ كتيڬ دڠن چارا مڠهينا دان
ممڤربودوﻫكن نبي ﷺ يڠ موليا .كاتاڽ” ،دمي اهلل اكو تيدق ماﻫو برچاكڤ
دڠن اڠكاو سمڤاي بيال !٢سكيراڽ اڠكاو سأورڠ اوتوسن اهلل ،مك
اڠكاو لبيه مربهاي اونتوق اكو منجواب سبارڠ ڤرچاكاڤنمو ايت “.رسول اهلل
ﷺ ڤون باڠون دري سيتو دان ممينتا اونتوق برأوندور دڠن باءيق.
ڤنولقن ترﻫادڤ دعوة رسول اهلل ﷺ تيدق برأخير دسيتو .بڬيندا ككل
دطائف سالما  01ﻫاري ،مڠاجق ،مڽرو دان مموجوق ﻫمڤير سلوروه
2

منوال خطبة مولتيميديا

عبرة دعوة دبومي طائف

ڤندودوق طائف كڤد إسالم .نامون ،تياد سأورڠڤون يڠ مالين دعوة نبي
بهكن مريك دڠن كرسڽ مڠهاالو بڬيندا ﷺ دڠن كات” :٢كلوار كامو دري
نڬري كامي اين!“
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دچاتتكن ددالم كتاب َّ
حي ْ ُق المخَ ْت ُوم ُ بهاوا ڤارا ڤمبسر مڠارﻫكن ﻫمبا٢دان
الر ّ ِ
ڤندودوق طائف برباريس سڤنجڠ جالن اونتوق منولق-نولق دان مڠهاالو نبي
كلوار.
بايڠكنله ..كتيك انق٢مودا ڤوال ملونتر رسول اهلل ﷺ دڠن باتو دسرتاءي
چاچي ماكي ،چرچا ﻫامون ،سهيڠڬ ڤچه دان لوك برداره كڤاال ،بادن دان
كاكي بڬيندا.
كاسوت بڬيندا دڤنوﻫي داره ،ماناكاال سيدنا زيد ڤوال تروس ممبينتيڠكن
ديريڽ مليندوڠي بادن رسول اهلل ﷺ  ،سهيڠڬ لوك٢كڤاالڽ .ماله ،كتيك
منوروني چورم بوكيت دطائف ،باتو٢ماسيه الڬي مڠهوجني مريك بردوا.
ستله اڬق جاءوه ،رسول اهلل ﷺ برﻫنتي اونتوق برليندوڠ دان برسندر
دسبواه تمبوق باتو .كتيك ايتوله بڬيندا ﷺ مڠڠكت تاڠن دان بردعاء مڠادو
ڤراساءن دان كدوكاءنڽ كڤد اهلل.
سماس رسول اهلل برڤاته باليق كمكة ،داتڠله ڤوال مالئكة جبريل يڠ
دأوتوسكن اوليه اهلل برسام ڤارا مالئكة ڤڠواسا ڬونوڠ-ڬانڠ مندكتي رسول اهلل
ﷺ سرايا بركات” ،واﻫاي محمد ،مينتاله كڤد توﻫنمو كإيذينن اونتوق اكو
مڠمبيل بوكيت-بوكاو دطائف ايت باڬي مڠهمڤڤ مريك ،نسچاي اكن كو
الكوكن“.
اڤ جواڤن رسول اهلل ﷺ ترﻫادڤ تاورن مالئكة جبريل ايت تادي؟ كات
سيدتنا عائشة رضي اهلل عنها سباڬايمان دروايتكن اوليه إمام البخاري دان
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مسلم ،رسول اهلل ﷺ ممبري جواڤنڽ سبڬيني:
شي ْئًا
الل ّه َ وَحْد َه ُ ل َا يُشْرِك ُ بِه ِ َ
بَلْ أَ ْرجُو أَ ْن ُ
الل ّه ُ م ِنْ أَ صْ لَابِه ِ ْم م َنْ يَعْبُد ُ َّ
ِج َّ
يخْر َ
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ارتيڽ” :تتاڤي اكو مڠهارڤكن اڬر اهلل مڠلواركن ذورية دري كتورونن مريك
ايت بنيه٢يڠ اكن مڽمبه اهلل يڠ اسا تنڤا ممڤرسكوتوكن اهلل دڠن سواتو
اڤاڤون“.
چوبا كيت رنوڠكن...
تيدقكه كيت تركسن دڠن سبدا رسول اهلل ﷺ كڤد جبريل ايت؟
باڬايماناكه اڬقڽ كاالو كيت يڠ برأد دتمڤت رسول اهلل ڤد كتيك ايت؟ تتاڤي
بتاڤ مولياڽ اخالق رسول اهلل ﷺ دڠن صفة كاسيه سايڠڽ يڠ تيدق
مڠوتوق اتاو مڠمبيل تيندقن بالس دندم كڤد مريك يڠ مڽاكيتيڽ ،ماله سباليقڽ
مندعاءكن ڤوال كباءيقن كڤد مريك.
ساوداراكو سيدڠ جماعه سكالين،
سجاره مالكركن ڤرجواڠن رسول اهلل ﷺ اونتوق مڽمڤايكن إسالم بوكنله
موده .ستله منمڤوه ڤلباڬاي چابرن دان رنتڠن ،بڬيندا ماسيه منروسكن
اوسها دعوة دڠن ڤنوه كسوڠڬوﻫن برسرتا دعاء يڠ تولوس ،كعزمن دان
ڤرانچڠن تليتي ،مك اخيرڽ مڽقسيكن بومي طائف برجاي دإسالمكن اوليه
عبداهلل ابن عباس 01 ،تاﻫون سلڤس ڤريستيوا ڤاﻫيت يڠ ڤرنه دعالمي
بڬيندا ﷺ.
سيكڤ اوڤتيميس ترﻫادڤ ڤرتولوڠن اهلل سباڬايمان دتونجوقكن اوليه رسول
اهلل ﷺ اين منڤتي ڤرأومڤاماءن ”باڬايكن ڤوﻫون يڠ لبت بواﻫڽ ،ﻫيدوڤ
دتڤي جالن دان دليمڤري اورڠ دڠن باتو ،تتاڤي دبالس دڠن بواه“.
ايڠتله ،دعوة كجالن اهلل سبحانه وتعالى اداله جالن يڠ ڤاليڠ موليا ددنيا اين.
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اي مروڤاكن جالن ڤارا نبي ،رسول دان اورڠ٢صالح .سأورڠ ڤندعوه
ﻫندقله سنتياس منونجوقكن چونتوه اخالق يڠ موليا دان برعمل سالري دڠن
كات-كاتاڽ .سچارا عمومڽ ،جك كيت مماءينكن ڤرانن سباڬاي ڤندعوه،
مك كيت ڤرلو مميليقي چيري٢داعي سڤرتي برإيكوت:
ڤرتام :ﻫوبوڠن ايرت دڠن اهلل سبحانه وتعالى
ڤندعوه يڠ ممڤوڽاءي ﻫوبوڠن راڤت دڠن اهلل اكن ممڤرأوليه كيقينن يڠ كوكوه
دالم مڠهادڤي ڤلباڬاي چابرن خصوصڽ درڤد ساسرن دعوة .اوسها دعوﻫڽ
دلقساناكن ﻫاڽ سمات-مات كران اهلل دان بوكن كران سبب ٢الءين.
كدوا :مڠاول ﻫاوا نفسو
ستياڤ ڤندعوه ﻫندقله ممڤرباءيقي ديريڽ سنديري دان مڠاول ﻫاوا نفسوڽ،
سالءين مماتوﻫي سڬاال ڤرينته دان الرڠن اهلل سبحانه وتعالى .سباڬاي
چونتوه ،جك ڤندعوه ايڠين منڬور سسأورڠ درڤد صفة بخيلڽ ،دي
سنديري مستيله منجاءوﻫكن ديري درڤد صفة ترسبوت ترلبيه دﻫولو.
كتيڬ :كيقينن ترﻫادڤ ديري سنديري
ڤندعوه ﻫندقله ميقيني ديريڽ سنديري ،اڬامڽ دان سڬاال ميسيج يڠ
دسمڤايكنڽ دالم دنيا دعوة .كڤرچاياءن مشاركت ترﻫادڤ ڤندعوه تيدق
اكن وجود سهيڠڬاله ڤندعوه ايت داڤت منونجوقكن چونتوه يڠ باءيق دالم
ڤربواتن دان ڤڠتاﻫوانڽ ماللوءي اخالق دان ڤرﻫوبوڠن سهارينڽ.
ڤندعوه جوڬ ڤرلو ماﻫير دالم علمو٢اوتام ياءيت توحيد ،فقه دان تصوف.
اڤابيال سوده ممڤرأوليه كيقينن ديري يڠ تيڠڬي ،مك اوسها دعوة اكن
منجادي سماكين لنچر.
ساودارا ڤارا جماعه يڠ دحرمتي،
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جك كيت براس لمه سماڠت دالم مڽمڤايكن نصيحت اڬام ،ڤوجوقله ﻫاتي
دڠن جنجي اهلل اين سباڬايمان فرمانڽ ددالم سورة النحل اية :011
ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
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ﮱﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ
برمقصود” :سروله كجالن توﻫنمو ﴿واﻫاي محمد﴾ دڠن حكمة كبيجقسناءن
دان نصيحت ڤڠاجرن يڠ باءيق ،دان بربحثله دڠن مريك ﴿يڠ اڠكاو سروكن
ايت﴾ دڠن چارا يڠ لبيه باءيق ،سسوڠڬوﻫڽ توﻫنمو دياله جوا يڠ لبيه
مڠتاﻫوءي اكن اورڠ يڠ سست دري جالنڽ ،دان دياله جوا يڠ لبيه مڠتاﻫوءي
اكن اورڠ٢يڠ منداڤت ڤتونجوق“.
سيدڠ جماعه يڠ درحمتي اهلل،
امبيلله ڤڠاجرن درڤد كسيمڤولن بيچارا ميمبر جمعة كيت ڤد ﻫاري اين
ياءيت:
ڤرتام :اوسها دعوة ممرلوكن كصبرن تيڠڬي دان كتابهن جيوا سالءين ڤرانچڠن
يڠ تليتي دان رياليستيك.
كدوا :رسول اهلل ﷺ مروڤاكن ايكون ڤندعوه ترأڬوڠ يڠ تتڤ كونسيستن
مڽمڤايكن كبنرن إسالم واالوڤون دأوجي دڠن ڤريستيوا برداره.
كتيڬ :ستياڤ اينديۏيدو برڤرانن منجاڬ اڬام برداسركن كلبيهن دان بيدڠ
ماسيڠ.٢
رنوڠيله فرمان اهلل سبحانه وتعالى ددالم سورة فصلت ،اية :33
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ﭼﭽﭾﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ
ارتيڽ” :دان تيدق اد يڠ لبيه باءيق ڤركاتاءنڽ درڤد اورڠ يڠ مڽرو كڤد
﴿مڠأساكن دان مماتوﻫي ڤرينته﴾ اهلل ،سرتا اي سنديري مڠرجاكن عمل يڠ
30

صالح ،سمبيل بركات :سسوڠڬوﻫڽ اكو اداله دري اورڠ٢إسالم ﴿يڠ برسره
بولت٢كڤد اهلل﴾“.
الآيات َوالذِّكْر ِ
ِ
ن
ِيم ،وَنَفَعَن ِ ْي و َِإ َّي ّاك ُ ْم بِمَا فِيْه ِ م ِ َ
ب َارَك َ الل ّه ُ ل ِي وَل َك ُ ْم ب ِالْقُر ْآ ِ
ن الْعَظ ِ
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ل قَو ْل ِي هَذ َا وَأَ سْ تَغْف ِر ُ
سمِي ْ ُع الْعَل ِيم ُ ،أَ قُو ْ ُ
ل م ِن ِ ّي وَمِنْك ُ ْم تِلاَوَتَه ُ ِإ َّن ّه ُ ه ُو َ ال َّ ّ
الْحَكِيم ْ ،وَتَق ََّب ّ َ
الله ل ِي ول َك ُ ْم و ِلجم َ ِ ِ
ات فَاسْ تَغْف ِر ُوه ُ فَيَا
ات وَال ْمُؤْم ِنِيْنَ وَال ْمُؤْم ِن َ ِ
يع ال ْمُسْل ِمِينَ وَال ْمُسْل ِم َ ِ
َ
َ
َّ

ن و َي َا نَجَاة َ َّ
الت ّائبِِيْنَ.
فَوْز َ ال ْمُسْتَغْفِرِي َ
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