
DAKWAH vs DAKWA



Ali-Imran : 110

ٍة ُأْخرَِجْت ِللنَّاِس  ِ ۗ َولَوْ ْنَكرِ وَن ِِبلَْمْعُروِف َوتَْْنَْوَن َعِن الْمُ تَأُْمرُ ُكْنُُتْ َخْْيَ ُأمَّ  َوتُْؤِمنُوَن ِِبَّللَّ

ا لَهُْم ۚ ِمْْنُمُ  ُُهُ الَْفاِسقُ أ َمَن َأْهُل اْلِكتَاِب لَََكَن َخْْيً ونَ الُْمْؤِمنُوَن َوَأْكََثُ

Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh
kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada
Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di 

antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang 
yang fasik



An Nahl 125

َلى اْدُع 
ِ
َِّت َسِبيِل َرب َِك ِِبلِْحْْكَِة َوالَْمْوعِ ا نَِة ۖ َوَجاِدلْهُْم ِِبل ََّك ُهَو َظِة الَْحس َ نَّ َرب

ِ
 ِِهَ َأْحَسُن ۚ ا

ننَ َأْعََلُ ِبَمْن َضلَّ َعْن َسِبيِِلِ ۖ َوُهَو َأْعَلَُ  ِِ ََ  ِِبلُْمهْ

Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang 

baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu

Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan

Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.



Keadaan DAKWAH

• Pemimpin dan yg dipimpin

• Pegawai dan anggota

• Jurulatih dan pelatih

• Rakan sebaya

• Suami dan Isteri

• Ibu dan anak

• Ayah dan anak

• Sahabat dan sahabat

• Muda dan tua

• Guru dan anak murid

• Mentor dan mentee

• Muslim dan non-muslim



Daripada Said al-Khudri

ن مل يس َط ن مل يس َطع فبلسانه ، فا  ع فبقلبه ، من رأ ى منمك منكرا فليغْيه بيِه ، فا 

مسَلرواه. وذكل أ ضعف ال ميان



Ali Imran : 31

ِبْبمُكُ  َِّبُعوِِن ُُيْ َ فَات بُّوَن اَّللَّ ن ُكنُُتْ ُُتِ
ِ
ُ قُْل ا ُ غَفُ َويَْغِفْر اَّللَّ ِحم  لمَُكْ ُذنُوبمَُكْ ۗ َواَّللَّ ور  رَّ

Katakanlah (wahai Muhammad): “Jika kalian mencintai Allah, 

ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-
dosamu”. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.



Kenapa tidak jadi….sb hati kita sakit

ذا فسِت فسِ اجل  ذا صلحت صلح اجلسِ لكه، وا  ن يف اجلسِ مضغة ا  سِ لكه، أ ل وا 

عليهمتفق القلبأ ل وِه 



Disini bermulanya DAKWA dan

meninggalkan DAKWAH



Al-Baqarah : 191

ُِّ ِمَن الْقَ ....... ……ْتِل َوالِْفْتنَُة َأَش

….dan fitnah itu lebih besar bahayanya dari
pembunuhan….



Al-Hujerat : 6

ن َجاَءُُكْ فَاِسق  
ِ
نَن أ َمنُوا ا ِ َا اَّلَّ  فَ ََي َأُّيُّ

ٍ
َّنُوا ِبنََبا ِميَ ََندِ َما فََعلُُْتْ عََلى  فَُتْصِبُحوا َأن تُِصيُبوا قَْوًما ِِبَهَاَلٍ تََبَّ

Wahai orang-orang yang beriman! Jika datang kepada kamu seorang fasik
membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, 

supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak
diingini - dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) - sehingga menjadikan

kamu menyesali apa yang kamu telah lakukan.



-renungan-

SYAITAN dikeluarkan dari SYURGA disebabkan KESOMBONGAN

MANUSIA sebelum masuk SYURGA dah SOMBONG. 

Renung-renungkan

#dakwahvsdakwa

#dakwah@didakwa


