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ْن ِم َو َوا ِم ُف �وأْن ُفَِم ُف ْن ِم لم ِم ُف ُفو َوأْو ُف. ُف ُم ْن سْو ِن َوأو ُف ُميَف سو ِن َوأو ُف ُف َو َو ِم ّم ُف َن اوحنو
ُف. َو َو ِم ا َو فواو ْن ِم ْن ُف ِوْ َو ُف َو ْل ْم ِف فواو لف ُم ُم ْن ُْو ِوْ اَمَوا. َو ْن �و ِم يِمَوا َو

ُف ُف ْن ْو ا ُد َل ُفو َو ُو يِم َو ّل �و ُف ْو ُن َو�و ُف، َو َو ُُم ُو او ُف ُو ْن َو لف َمال ُو امَو ل ّن �و ُف ْو ُن َو�و
ُف. َفوَف ِو َو

. ُمنو ْنو �و ُم اِم َو ْن َو�و آَمُم ِوى ْو َو ُد َل ُفو َو ُم يِم َو ِوى ْو ْن ِِم َو َو ِْم ْو ْل ْف ِِ اَو
، ُف ُن ِْو �وِلا

. ّو ُفو سْل َف اَن فواَو ُن ُو فْو لم، ُنووى ِمسْو َو ّل َم َو ْن ُف ي ْم َو�َف لو ُفونا َمَْل ل، ِو ْمْوا فْويوا

Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan dan

ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan

melaksanakan segala suruhan dan menjauhi segala larangan-Nya.

Mudah-mudahan kita beroleh keampunan di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Bulan Ramadan adalah peluang bagi setiap orang Islam

mengumpul sebanyak-banyak pahala. Salah satu amalan yang

mudah dan besar ganjarannya dalam bulan Ramadan ini adalah

amalan bersedekah. Bersedekah ertinya membelanjakan



sebahagian daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah

Subhanahu wa Taala kepada kita untuk diberikan kepada golongan

yang memerlukan. Contohnya bersedekah kepada fakir miskin,

anak yatim, masjid, badan-badan kebajikan, madrasah-madrasah,

golongan penuntut ilmu dan sebagainya. Allah Subhanahu wa

Taala berfirman dalam Surah al-Munafiqun ayat 10:

ْيم ِج لَّر ِج َطا ْي ّر لَ َط ِج لج ِج ُذ ْي ُذ َط

ڭڭڭۇۇۆۆۈۈ ۓۓڭ

ٴۇۋۋۅۅۉۉېېې
Yang bermaksud: “Dan belanjakanlah sebahagian daripada apa
yang telah Kami rezekikan kepadamu sebelum datang kematian
kepada salah seorang antara kamu; lalu ia berkata: "Wahai
Tuhanku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku
sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat
bersedekah dan aku termasuk dalam kalangan orang yang soleh?"

Ayat ini menggambarkan bahawa orang yang mati bercita-

cita supaya dapat hidup kembali untuk bersedekah kerana

mengetahui besarnya fadilat bersedekah tersebut. Ingatlah, selagi



kita masih hidup ini, marilah kita memperbanyakkan sedekah

walaupun kita bukanlah orang kaya. Ada orang berangan-angan

hendak bersedekah banyak-banyak apabila sudah jadi orang kaya

nanti. Sebenarnya, sesiapa jua sama ada kaya mahupun miskin

boleh bersedekah, asalkan hati kita ikhlas. Rasulullah Sallallahu

Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan

oleh Imam Ahmad:

مطيّطٍة ِّج ّج ِج ْي َط َط لَّراَط ْل ُذ لَّر

Yang bermaksud: “Takutlah kamu kepada neraka walau hanya
dengan bersedekah sebelah biji kurma.”

Harta yang kita miliki di dunia ini sama ada banyak ataupun

sedikit bukanlah milik kita semuanya. Di situ ada bahagian orang

lain. Sebagai orang yang beriman, kita dianjurkan untuk sentiasa

mengamalkan prinsip ‘taawun’ yakni bantu-membantu

terutamanya kepada saudara-saudara seagama kita yang kurang

berkemampuan atau yang ditimpa musibah. Selain itu, amalan

bersedekah juga adalah salah satu jalan untuk kita menghapuskan

dosa-dosa seperti mana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi

Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-

Tirmidzi:



لَّراَط ُذ للاط ُذ ِج َي ُذ ا َط َط َط َْط َج لخط ُذ ِج َي َذ َذ ّردَط لَ

Yang bermaksud: “Sedekah dapat menghapus dosa sepertimana
air memadamkan api.”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Taala.

Marilah kita mengambil peluang sepanjang bulan Ramadan

ini untuk kita melipatgandakan pahala dengan amalan bersedekah.

Ringankan tangan kita untuk memasukkan sumbangan wang

ringgit ke dalam tabung-tabung masjid seberapa ikhlas yang boleh.

Setidak-tidaknya, dengan sumbangan kita itu dapatlah pihak

masjid menampung perbelanjaan bil air dan elektrik pada setiap

bulan atau menjalankan aktiviti-aktiviti pengimarahan masjid.

Pada bulan Ramadan ini juga, amatlah besar pahalanya jika kita

dapat menyumbang wang ringgit atau makanan untuk tujuan

berbuka puasa. Semoga dengan sedekah yang kita hulurkan, hidup

kita akan bertambah keberkatan umur serta menyembuhkan

penyakit dan menyelamatkan kita daripada musibah.
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Yang bermaksud: “Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka
itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan
kamu berikan kepada golongan fakir, maka menyembunyikan itu
lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan daripada kamu
sebahagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui apa
yang kamu kerjakan.”

ِج لياَط َط ِج ِج ِجْي مجطا َذمي َر اج َط ي ِطعطيج َّط َط ، ْيمج
ِج لَيعط ِج ُطل ّي ُذ لَ ي يج ُذمي َطَط ي يج لذ َط َط ِط

ُذ ْي َطَّذ لَيعطِجْمم. ُذ ْي َج ّر لَ ْط ُذ ِذ اجَر ِذ، َط َجاطَط ُذمي ّي ِج َط ي ىّج
ِج َط ّر ُط َّط َط ، ُجْيمج لحيط ّج َي

ِّج َطلَ

، ِج ا َط ِج ّي َذ َطلَي ط َجني ِج ّي َذ لَي اِجّج ّط
َج َط ، ُذمي َط َط ي يج ْيمط ِج لَيعط لط ّذ ِج ْي سّط َطَطأي ل ِط ُط ي ْييج َّط

ْيمذ. ِج لَّر َذ ْي ِذ ْط لَي ْط ُذ ِذ اجَر ُذ َي ّذ ِج ْي سّط ِطاأي ، ِج ّطا ِج ْي َذ َطلَي ّجني ِج ْي َذ َطلَي
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