MANFAAT SHODAQOH

Assalamu’alikum warohmatullohi wabarokatuh....
Buah belimbing buah belimbing...tapi can asak
Kakuping sih kakuping tapi...jawab salamna teu acan kompak
Ulangi ya.....
Assalamu’alaikum warohmatullohi wabarakatuh....
Innal hamdal lilah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur ke hadirat Alloh yang maha ghofur.....
Sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjunan alam, yakni habibana wanabiyyana wamaulana
Muhammad Sholallohu ‘alaihi wassalam
Dewan juri yang saya hormati
Ibu bapak guru yang begitu telaten mendidik kami
Alangkah berbahagianya, saya bisa berdiri di depan para asatid, para tokoh masyarakat, dan rekan-rekan
ikhwan fillah
Jama’ah ye...oh jamaah
Alhamdulillah
Izinkanlah pada kesempatan ini saya menyampaikan ceramah dengan judul MANFAAT SHODAQOH.
Kalau difikir-fikir ya bu.....
Kalau difikir-fikir ya Pa...
Hidup ini terasa sangat singkat.
9 bulan dalam kandungan ibu kita,,lalu dilahirkan, jadi bayi, anak-anak terus tumbuh jadi remaja, kemudian
dewasa, lalu berumah tangga punya anak, punya cucu, lalu.....is death alias meninggal.
Nah...nah...pertanyaannya bu...
Pertanyaannya pa...
Kalau kita sudah meninggal, apa yang akan kita bawa sebagai bekal di akhirat nanti?
Apakah kita akan membawa HP terbaru yang sangat canggih yang bernama Samsung Galaxy?
Jawabannya : No
Atau kalau kita meninggal, apakah mobil bergengsi yang bernama Mersi yang akan kita bawa ?
Jawabannya : No
Atau rumah mewah dengan peralatan yang serba wah ?
Jawabannya : No
Uang yang banyak ?
No
Jadi, apa dong ?
Yang akan kita bawa ke alam baka, tiada lain dan tiada bukan adalah amal baik kita.
Amal baik itu banyak macamnya.
Membantu orang tua...itu amal baik
Rajin belajar...itu juga amal baik
Shodaqoh.....itu juga amal baik lho.
Hadirin rohimakumulloh....Mengenai shodaqoh, banyak sekali keuntungan yang akan kita dapatkan, tapi
dengan satu syarat : Ikhlas.
Keuntungan utama dari shodaqoh, tergambar dalam Sabda Nabi :
“Bersodaqohlah kalian, karena shodaqoh itu sebagai pelepasmu dari api neraka”
Ini jelas sekali, ternyata kebiasaan melaksanakan shodaqoh disertai dengan hati yang ikhlas, dapat
menghindarkan diri kita dari panasnya api neraka.
Mungkin ada pertanyaan, bagus mana sodaqoh banyak tapi tak ikhlas, atau sodaqoh sedikit tapi ikhlas.
Rijal mau jawab, yang paling bagus adalah......banyak tapi ikhlas. Setuju tidak ?
Jadi kesimpulannya, marilah kita biasakan beramal sodaqoh, mau dengan harta, dengan tenaga, dengan
fikiran, ataupun perilaku baik kita. Semoga kita dihindarkan dari api neraka. Amin ya Robbal ‘alamin.

Akhir kata, kalau ada piring yang pecah jangan disimpan di dalam peti, kalau ada kata-kata Rijal yang salah,
jangan disimpan di dalam hati.
Burung Irian burung cenderawasih, cukup sekian terima kasih.
Undzur ma Qola wala tandzur man qola, billahi fi sabilil haq, wassalamu’alaikum wr. wb.

