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SEDEKAH TANPA HARTA..
Asy-Syaikh Zaid Al-Madkhali rahimahullah
Sesungguhnya sedekah itu sebagaimana bisa dengan harta yang sedikit ataupun banyak,
maka sesungguhnya juga bisa dilakukan dengan perkara lain selain harta. Diantara perkaraperkara itu adalah sebagai berikut:
1. Berdzikir dengan berbagai macam jenisnya, seperti membaca Al-Qur’an, yaitu paling
afdhalnya dzikir, membaca tasbih, tahmid, tahlil, takbir, taubat, istighfar dan selainnya dari
dzikir hati dan dzikir lisan. Maka itu semua adalah sedekah-sedekah yang berlipat ganda
(pahalanya) yang tidak ada beban padanya, tidak ada kelelahan, tidak ada kesulitan. Hanya
saja itu adalah sedekah yang ringan, gampang dilakukan, mudah bagi hati dan lisan
sekaligus.
2. Dan sedekah juga bisa dilakukan dengan perkara-perkara lainnya yang Nash-nash Al-Kitab
dan As-Sunnah membimbing kita :
• Mendamaikan antara manusia (yang berselisih) yang Allah sangat mengagungkan
kedudukannya. Maka Allah menjadikannya sebagai sebaik-baik (amalan) yang
dipersembahkan oleh seoarang insan, dengannya mengharap wajah Allah dan negeri akhirat.
• Menyingkirkan duri, tulang atau batu dari jalan, menuntun orang yang buta, membimbing
orang bisu dan tuli, memberi tahu orang yang butuh ditunjuki kepada hajatnya yang engkau
tahu tempatnya, menolong orang yang sedang kesusahan, menolong orang yang lemah dan
semisal itu dari bentuk-bentuk sedekah
• Akhlak yang baik, menampakkan wajah yang ramah dan engkau menuangkan air dari
wadahmu ke gelas saudaramu itu tercatat sebagai sedekah bagimu.
• Menahan kejelekkan dari manusia itu adalah sedekah seorang hamba atas dirinya.
• Apa yang dimakan oleh burung, oleh binatang buas, apa yang diambil oleh seorang muslim
dari hartanya tanpa izin dan tanpa sepengetahuannya adalah sedekah baginya pula.
• Mengajarkan ilmu itu adalah seagung-agung sedekah, karena di dalamnya terkandung
menyelamatkan manusia dari kebodohan dan memasukkan mereka ke dalam pintu-pintu
cahaya dan petunjuk.
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Dan perkara-perkara ini sedikit dari yang banyak termasuk apa yang dengannya Allah
memuliakan seorang hamba muslim, berupa amalan-amalan kebajikan yang dianjurkan yang
menjadi bernilai sedekah yang dilipatgandakan (pahalanya) sebagai rahmat dan karunia dari
Allah. Dan Allah itu Maha Luas dan Maha mengetahui.
Al-Afnaan An-Nadiyah juz ke 3 kitab Zakat hal 125
Sumber : http://cutt.us/WRFgL
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 – :اﻟﻌﻼﻣﺔ زﻳﺪ اﻟﻤﺪﺧﻠﻲ – رﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ?
:أن اﻟﺼﺪﻗﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻤﺎل اﻟﻘﻠﻴﻞ أو اﻟﻜﺜﻴﺮ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻳﻀﺎ ً ﺗﻜﻮن ﺑﺄﺷﻴﺎء أﺧﺮى ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺎل ،ﻣﻦ ﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻳﻠﻲ?
اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻪ ﻛﻘﺮاءة اﻟﻘﺮآن ،وﻫﻲ أﻓﻀﻞ أﻧﻮاع اﻟﺬﻛﺮ واﻟﺘﺴﺒﻴﺢ ﻟﻠﻪ واﻟﺘﺤﻤﻴﺪ واﻟﺘﻬﻠﻴﻞ واﻟﺘﻜﺒﻴﺮ ♦1-
واﻟﺘﻮﺑﺔ واﻻﺳﺘﻐﻔﺎر وﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ ذﻛﺮ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠﺴﺎن ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺻﺪﻗﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻻ ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﻻ إرﻫﺎق وﻻ ﻣﺸﻘﺔ،
وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﺧﻔﻴﻔﺔ وﺳﻬﻠﺔ وﻣﻴﺴﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻠﺴﺎن ﻣﻌﺎ.
 -2♦:وﺗﻜﻮن اﻟﺼﺪﻗﺎت ﺑﺄﻣﻮر أﺧﺮى ﻣﺘﻌﺪدة أرﺷﺪﺗﻨﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻧﺼﻮص اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ
أ /ﻛﺎﻹﺻﻼح ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺎس اﻟﺬي ﻋﻈﻢ اﻟﻠﻪ ﺷﺄﻧﻪ ،ﻓﺠﻌﻠﻪ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ اﻹﻧﺴﺎن ﻳﺒﺘﻐﻲ ﺑﻪ وﺟﻪ اﻟﻠﻪ واﻟﺪار اﻵﺧﺮة?.
?ب /ﻋﺰل اﻟﺸﻮﻛﺔ واﻟﻌﻈﻢ واﻟﺤﺠﺮ ﻋﻦ اﻟﻄﺮﻳﻖ ،ودﻻﻟﺔ اﻷﻋﻤﻰ ،وإرﺷﺎد اﻷﺻﻢ واﻷﺑﻜﻢ ،وإﻋﻼم اﻟﻤﺴﺘﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻪ
.ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ،وإﻏﺎﺛﺔ اﻟﻠﻬﻔﺎن ،وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻀﻌﻴﻒ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻣﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺜﻠﻪ ﻣﻦ وﺟﻮه اﻟﺼﺪﻗﺎت
ج /ﺣﺴﻦ اﻟﺨﻠﻖ ،وﻃﻼﻗﺔ اﻟﻮﺟﻪ ،وإﻓﺮاﻏﻚ ﻣﻦ إﻧﺎﺋﻚ ﻓﻲ إﻧﺎء أﺧﻴﻚ ﻟﻚ ﺻﺪﻗﺔ?.
?د /ﻛﻒ اﻟﺸﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﺎس ﺻﺪﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ.
?ه /ﻣﺎ أﻛﻠﺘﻪ اﻟﻄﻴﻮر واﻟﺴﺒﺎع ،وﻣﺎ أﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺪون إذن وﻻ ﻋﻠﻢ ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺻﺪﻗﺔ ﻛﺬﻟﻚ.
?.و /ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ أﻋﻈﻢ ﺻﺪﻗﺔ؛ ﻷن ﻓﻴﻪ إﻧﻘﺎذا ﻣﻦ اﻟﺠﻬﻞ وإدﺧﺎﻻ ﻓﻲ أﺑﻮاب اﻟﻨﻮر واﻟﻬﺪى
وﻫﺬه اﻷﺷﻴﺎء ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ أﻛﺮم اﻟﻠﻪ ﺑﻪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻤﺴﻠﻢ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺮ اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺻﺪﻗﺎت ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ?
.رﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻪ وﻓﻀﻼ ،واﻟﻠﻪ واﺳﻊ ﻋﻠﻴﻢ
.اﻷﻓﻨﺎن اﻟﻨﺪﻳﺔ – اﻟﺠﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ – ﻛﺘﺎب اﻟﺰﻛﺎة – ص? 125
ـﻦ ﻫُﻨـ↶ـﺎ ?
:ﻗَﻨـﺎةُ】اﻟ ُ
ﺴﻨّﺔ【 ِﻣ ْ
http://cutt.us/WRFgL
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)Tingkatan-tingkatan Orang Yang Maghrur (Tertipu
TINGKATAN-TINGKATAN ORANG YANG MAGHRUR (tertipu) Oleh: Al Ustadz Abu Muhaam Idral
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Harits Kata Ibnul Jauzi,"Orang-orang islam yang tertipu ada beberapa tingkatan: Yang
pertama, para ulama.…
Penjelasan Sekitar Zakat Fitrah
Zakat Fitrah Pensuci Jiwa Ditulis oleh: Al-Ustadz Qomar Su'aidy, Lc. Zakat Fitri, atau yang
lazim disebut zakat ﬁtrah, sudah jamak diketahui sebagai penutup rangkaian ibadah…
MEMBEBASKAN DIRI DARI HARTA YANG HARAM
MEMBEBASKAN DIRI DARI HARTA YANG HARAM Syaikh Al-Allamah Shalih bin Fauzan AlFauzan haﬁzhahullah ditanya: Pertanyaan: Bagaimana cara saya membebaskan diri dari
harta yang haram jika…
Saat Cinta Bersemi di Hati
SAAT CINTA BERSEMI DI HATI Ditulis oleh: Al-Ustadz Abulfaruq Ayip Syafruddin Ibnu Qayyim
al-Jauziyah Rahimahullah berkata, “Cinta adalah kepergian hati mencari yang dicinta, seraya
lisannya terus-menerus menyebut…
Bolehkah Seorang Istri Bersedekah Tanpa Seizin Suami?
BOLEHKAH SEORANG ISTRI BERSEDEKAH TANPA SEIZIN SUAMI? Asy-Syaikh Ubaid bin Abdillah
al-Jabiri  ﺣﻔﻈﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰPertanyaan: Semoga Allah memberkahi Anda. Wahai Syaikh kami, (ini
adalah)…
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