
 

 

Teks Khitobah  

“Sedekah sebagai Penolak Bala” 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokaatuh 

Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbil ‘alamin 

Assholatu wassalamu ‘ala asyrofil anbiya-I wal mursalin 

Wa’ala alihi wa shokhbihi ajma’in, amma ba’du 

 

Hadrotal mukhtaromin, para ‘alim ulama yang saya mulyakan. 

Yang saya hormati, Bapak/Ibu dewan juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman yang 

saya sayangi. 

Hamdan wa syukron, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Azza Wa Jalla, pemilik kebesaran 

dan kehormatan, Yang Maha Kuat dan tidak terkalahkan. Sholatan wa salaman birasulillaahi 

SAW, yang telah memayungi kita dari panasnya mentari jahiliyah, sehingga kita berada dalam 

kesejukan di bawah naungan Islam. Semoga kita tergolong ummatnya yang mampu 

meneladani segala kepribadiannya serta berhak mendapatkan syafa’atul udzmanya. Aamiin 

Yaa Rabbal’aalamiin..., 

 

Ma’asiral muslimin wa zumrotal mu’minina rohimakumullaah 

Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema 

“sedekah sebagai penolak bala”. Dalam Kitab Tanqihul Qaulil Hadits karya Syekh Nawawi 

Al-Bantani, terdapat sebuah kisah pada zaman Nabi Sulaiman a.s., yang mengajarkan kita 

tentang keutamaan bersedekah. Karena kegemarannya berderma, seorang pria selamat dari 

bahaya yang mengancam. Padahal waktu itu dirinya dalam keadaan kekurangan atau terhimpit 

harta, tetapi hal tersebut tidak menghentikannya untuk bersedekah.  

Hadrotal mukhtaromin rohimakumulloh 

Sebagaimana kisah tersebut, bahwa bersedekah tidak mengenal waktu, artinya kita tidak harus 

menunggu kaya ataupun sukses. Kapan pun dan di mana pun selama kita sehat dan mampu, 

maka bersedekahlah. Bahkan pada saat sulit seperti sekarang ini, dimana pandemi menyelimuti 

bumi hampir dua tahun lamanya. 

Teman-teman yang saya sayangi 

Pada masa pandemi Covid-19 seperti ini, semua orang diperintahkan untuk stay at home atau 

di rumah saja, bekerja dari rumah, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang 
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membutuhkan bantuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pada masa sulit seperti ini, 

agama menyerukan kepada kita agar menjaga solidaritas antar sesama anak bangsa. Banyak 

hal yang bisa kita lakukan, di antaranya adalah bersedekah.   

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda:   

ِبِّ )رواه  الطبرانيَصنَائُِع اْلَمْعُرْوِف تَِقْي َمَصاِرَع السُّْوِء َوَصدَقَةُ الِسِِّرِّ تُْطِفُئ َغَضَب الرَّ   

Artinya: Perbuatan-perbuatan baik akan melindungi kita dari berbagai keburukan dan 

sedekah yang dilakukan sembunyi-sembunyi akan menghindarkan diri kita dari siksa 

Tuhan. (HR ath-Thabarani)   

Hadits ini menjelaskan bahwa perbuatan baik yang kita lakukan, seperti sedekah atau pun 

perbuatan baik lainnya dapat menjadi sebab terhindarnya kita dari keburukan dan musibah. 

Oleh karena itu, kaum Muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita bersedekah dan 

melakukan berbagai kebaikan meskipun dalam kondisi sulit. Jangan menunggu sampai kita 

terkena musibah. Jika demikian maka akan datang penyesalan ketika ajal menjemput. 

Na’udzubillaah tsumma na’udzubillaah. Dalam Al Quran, Alloh SWT berfirman dalam surat 

Al Munafiqun ayat 10: 

            ...........  

 

Artinya: Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum 

kematian datang kepada salah seorang di antara kamu....., 

Dalam ayat tersebut, Allah SWT mengingatkan kepada setiap orang, yang melalaikan 

kewajiban pasti akan merasa menyesal pada saat ajal menjemput. 

Hadirin yang Dirahmati Allah 

Besar harapan kita, sedekah bisa mencegah bala ataupun musibah di tengah pandemi saat ini. 

Mungkin inilah saatnya kita intropeksi diri, salah satunya dengan cara bersedekah. Lets keep 

safe and never giving up or lost hope during this difficult time!. Ingatlah janji Allah adalah 

nyata dan benar, bahwa sedekah bisa menjadi magnet rezeki kita dan balasan kebaikan yang 

berlipat ganda. 

 

Ma’asiral muslimin wa zumrotal mu’minina rohimakumullaah 

Demikian yang dapat saya sampaikan. Terimakasih atas segala perhatian dan mohon maaf 

apabila banyak kekurangan karena saya hanya Al Insaanu mahalul khatha’ wannisyan. 

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wa Ridho wal inaayah, Ihdinassiraathal mustaqim 

Wassalamu’alaikum wr.wb. 


