SEDEKAH SUNNAH
Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry

Publication : 1440 H_2019 M

SEDEKAH SUNNAH
Syaikh Muhammad bin Ibrahim at-Tuwayjiry
Disalin dari Kitab Ringkasan Fiqih Islam
Sumber dan Penerjemah:IslamHouse
Download Ribuan eBook di www.ibnumajjah.wordpress.com



Hikmah Disyari'atkan Sedekah:
Islam mengajak dan mendorong bersedekah sebagai
kasih sayang kepada orang-orang

yang lemah dan

membantu orang-orang fakir, ditambah pahala yang
diperoleh, berlipat gandanya, berakhlak dengan akhlak
para nabi berupa bersedekah dan berbuat baik.


Hukum Sedekah:
Sedekah adalah sunnah yang dianjurkan setiap waktu,
dan sangat dianjurkan pada waktu dan kondisi:
1. Waktu, seperti Bulan Ramadhan dan sepuluh (hari
pertama dari) bulan Dzulhijjah.
2. Kondisi-kondisi

tertentu:

waktu-waktu

kebutuhan

yang paling utama: bersifat tetap seperti musim
dingin, atau kondisi darurat seperti terjadi kelaparan,
atau kemarau dan semisal yang demikian itu. Dan
sedekah paling utama adalah kepada karib kerabat
yang menyembunyikan permusuhan.


Keutamaan Sedekah:
Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ِ
ِ
ِ ين َي ِنف ُقو َن َأَموا ََلم َ ِِبللَّي َِل َوالن
َند َ َرّّبِِ َْم
ََ َجُرُى َْم َ ِع
ْ َّها َِر َسّرَاًَ َو َعالَنيََةًَفَلَ ُه َْم َأ
َ َ ْ ُ َْ
ُ ََ الَّذ
َفَ َعلَْي ِه َْمَ َو َلَ ُى َْمَ ََْيَزنُون
ٌَ َو َلَ َخ ْو

"Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan
di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan,
maka mereka mendapat pahala di sisi Rabbnya. Tidak
ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula)
mereka bersedih hati." (QS. Al-Baqarah/2:274 )
Hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

ََِّ َول
َ:اّللَُ َعلَْي َِوَ َو َسلَّ ََم
ََّ َصلَّى
َُ الَ َر ُس
ََ َق: َاّللَُ َعْن َوَُقَا َل
ََّ ََبَ ُىَريْ َرَةَ َر ِض ََي
َ َِع َْنَأ
َ َاّلل
َب َ َوإِ ََّن
ََ ِّاّللَُإََِّل َالطَّي
ََّ َ ب َ َوََل َيَ ْقبَ َُل
ٍَ ِّب َطَي
ٍَ َّق َبِ َع ْد َِل َِتََْرَةٍ َ ِم َْن َ َك ْس
ََ صد
َ ََم َْن َت
ِ اّللَي تَ َقبَّلُهاَبِي ِمينَِِوَ َُثََّي ربِيهاَلِص
َّتَتَ ُكو َن
ََّ َح ُد ُك َْمَفَلَُّوَهَُ َح
َِّاحبَِِوَ َك َماَيَُر
َ َ ّ َُ
َ بَأ
َ َ َ َََّ
َِمثْ ََلَا ْْلَبَ ِل
Dari

Abu

Hurairah

radhiyallahu

‘anhu,

ia

berkata,

"Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Barang
siapa yang bersedekah sebutir kurma dari usaha yang
baik (halal) dan Allah tidak menerima kecuali yang baik
saja. Dan sesungguhnya Allah menerimanya dengan
tangan kanan-Nya. Kemudian Dia mengembangkannya
untuk pemiliknya sebagaimana seseorang dari kalian
mengembangkan

anak

kudanya,

hingga

membesar

seperti gunung.'" (HR. Bukhari no.1410 dan Muslim
no.1014)



Disunnahkan sedekah sunnah dengan yang lebih dari
kecukupannya
sedekah

dan

kecukupan

memadamkan

tanggungannya.

kesalahan

sebagaimana

Dan
air

memadamkan api.


Manusia yang paling berhak terhadap sedekah adalah
anak-anak orang yang bersedekah sendiri, keluarganya,
karib kerabatnya, tetangganya, dan sebaik-baik sedekah
adalah

sedekah

seseorang

kepada

dirinya

dan

keluarganya. Dan pahala sedekah tetap ada, kendati
terjatuh

di

tangan

yang

salah(yang

tidak

berhak

menerima).


Sebaik-baik sedekah adalah yang lebih dari kebutuhan,
dan kesungguhan orang yang sedikit adalah sedekah
paling utama, yaitu yang lebih dari kecukupannya dan
kecukupan tanggungannya.



Perempuan

boleh

bersedekah

dari

rumah

suaminya

apabila dia mengetahui ridhanya dan untuknya separo
pahala. Dan haram apabila dia (istri) tahu bahwa dia
(suami)

tidak

ridha.

Maka

jika

dia

memberi

izin

kepadanya, maka untuknya (istri) seperti pahalanya.


Sedekah di saat sehat wal afiat lebih utama dari pada di
saat terbaring sakit, dan di saat kesusahan lebih utama
dari pada di saat senang, apabila bertujuan karena Allah
‘Azza wa Jalla. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ََإََِّّنَا َنُطْعِ ُم ُك َْم َلَِو ْج َِو.ًَويُطْعِ ُمو َن َالطَّ َع ََام َ َعلَى َ ُحبَِِّو َ ِم ْس ِكينَاًَ َويَتِيمَاًَ َوأ َِسريَا
َ ًيدَ ِمن ُك َْمَ َجَزاءَ َوََلَ ُش ُكورَا
َُ اّللَََِلَنُِر
ََّ
"Dan mereka memberikan makanan yang disukainya
kepada orang miskin, anak yatim dan orang yang
ditawan.

Sesungguhnya

kepadamu

hanyalah

kami

untuk

memberi

makanan

mengharapkan

keridhaan

Allah, kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan
tidak pula (ucapan) terima kasih." (QS. Al-Insaan/76:89)


Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam tidak boleh menerima
zakat wajib dan tidak pula sedekah sunnah. Bani Hasyim
dan

budak

yang

mereka

merdekakan

tidak

boleh

menerima zakat dan boleh menerima sedekah sunnah.


Boleh memberikan sedekah sunnah kepada orang kafir
untuk

membujuk

hatinya

dan

menghilangkan

rasa

laparnya, dan seorang muslim diberi pahala karenanya
dan pada setiap hati yang basah ada pahala.


Hukum Memberi Kepada yang Meminta:
Disunnahkan memberi kepada yang meminta, sekalipun
pemberian itu sedikit, berdasarkan ucapan Ummu Bujaid
radhiyallahu ‘anhu,

ََِّ َول
َُبَفَ َماَأ َِج َُدَلََو
َ ِومَ َعلَىَ َِب
َُ يَلَيَ ُق
ََ ِكَإِ ََّنَالْ ِم ْسك
ََ اّللَُ َعلَْي
ََّ َصلَّى
ََ ََيَ َر ُس
َ َاّلل
ََِّ َ ول
َاّللَُ َعلَْي َِو َ َو َسلَّ ََم َإِ َْن َ َلَْ ََِت ِدي
ََّ َ صلَّى
َُ ال َ ََلَا َ َر ُس
ََ َشْي ئًا َأ ُْع ِط َِيو َإِ َّيَهُ َفَ َق
َ َ اّلل
ِفَي ِدَه
ِ ِِِ
ِ ِ ِ ِ
َ َ َِلََوَُ َشْي ئًاَتُ ْعطينََوَُإ َّيَهَُإََّلَظ ْل ًفاَ ُُْمَرقًاَفَ ْادفَع َيوَإلَْي َو
"Ya Rasulullah, semoga Allah memberi rahmat kepada
engkau, sesungguhnya seorang miskin berdiri di depan
pintu rumahku, aku tidak mendapatkan sesuatu yang
bisa kuberikan kepadanya'. Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wasallam bersabda, 'Jika engkau tidak mendapatkan
sesuatu yang bisa engkau berikan kepadanya kecuali
kuku binatang yang dibakar, maka berikanlah kepadanya
di tangannya.'" (Shahih. HR. Abu Daud no. 1667 dan atTirmidzi no. 665)


Bahaya

dan

Hukuman

Meminta

Bukan

Karena

Kebutuhan:

ََِّ َ ول
َُاّلل
ََّ َ صلَّى
َُ ال َ َر ُس
ََ ََق:ال
ََ َاّللَُ َعْن َُه َما َق
ََّ َ اّللِ َبْ َِن َعُ َمََر َ َر ِض ََي
ََّ َ َع َْن َ َعْب َِد
َ َ اّلل

َف
َ َِ س
ََ تََيَ ْوََم َالْ ِقيَ َام َِة َ َولَْي
َ ِّْت َ ََي
ََّ َّاس َ َح
ََ َل َالن
َُ الر ُج َُل َيَ ْسأ
َُ َعلَْي َِو َ َو َسلَّ ََم َ َما َيََز
َّ َ ال
ََو ْج ِه َِوَ ُمْز َع َةَُلَ ْح ٍم
Dari

Ibnu

"Rasulullah

Umar

radhiyallahu

shallallahu

‘alaihi

‘anhuma,
wasallam

ia

berkata,
bersabda,

'Senantiasa

seorang

laki-laki

meminta-minta

kepada

manusia sehingga ia datang pada hari kiamat dan tidak
ada sepotong daging pun di wajahnya.'" (HR. Bukhari no.
1474 dan Muslim no. 1040)

ََِّ َ ول
َاّللَُ َعلَْي َِو َ َو َسلَّ ََم
ََّ َ صلَّى
َُ ال َ َر ُس
ََ ََق:ال
ََ َاّللَُ َعْن َوَُق
ََّ َ َب َ ُىَريْ َرةَ َ َر ِض ََي
َ َِع َْن َأ
َ َ اّلل

َ َلَ ََجًْراَفَ ْليَ ْستَ ِق ََّلَأ ََْوَلِيَ ْستَ ْكثَِْر
َُ َّاسَأ َْم َوالَ ُه َْمَتَ َكث ًُّراَفَِإَنَّ َماَيَ ْسأ
ََ َلَالن
ََ َم َْنَ َسأ

Dari

Abu

Hurairah

radhiyallahu

‘anhu,

ia

berkata,

"'Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, 'Barang
siapa yang meminta harta kepada manusia karena ingin
memperbanyak (harta), maka sungguh ia meminta bara
api, sama saja hanya ia menerima sedikit atau mencari
yag banyak.'" (HR. Muslim no. 1041)


Siapakah yang Boleh Meminta?
Haram

meminta

kecuali

dari

penguasa,

atau

pada

perkara yang tidak ada cara lain seperti menanggung
beban atau mendapat musibah, atau menderita kefakiran
dan ia tidak mempunyai sesuatu mencukupi hal itu, dan
selain hal itu maka hukumnya haram.

َال َالْ َم َسائِ َُل
ََ َاّللُ َ َعلَْي َِو َ َو َسلَّ ََم َق
ََّ َ صلَّى
َِّ ِاّللُ َ َعْنَوُ َ َع َْن َالن
ََّ َ َع َْن َ ََسَُرَة َ َر ِض ََي
َ َ َّب

ََاءَ َأَبْ َقى َ َعلَى َ َو ْج ِه َِو َ َوَم َْن َ َش َاء
َ الر ُج َُل َ َو ْج َه َوُ َفَ َم َْن َ َش
َُ وح َيَ ْك َد
ٌَ ُك ُد
َّ َ ح َ ِّبَا
فَأ َْم ٍَرَََلَ ََِي َُدَ ِمْن َوَُبُدِّا
َ َِانَأ ََْو
ٍَ َالر ُج َُلَذَاَ ُس ْلط
ََ تََرََكَإََِّلَأَ َْنَيَ ْسأ
ََّ ََل
Dari Samurah radhiyallahu ‘anhu, dari Nabi shallallahu
‘alaihi wasallam, beliau bersabda, "Meminta-minta adalah
cakaran

yang

seorang

laki-laki

mencakar

wajahnya

dengannya. Siapa yang menghendaki, ia biarkan di
wajahnya, dan barang siapa yang menghendaki, ia
meninggalkan kecuali seorang laki-laki yang meminta
kepada penguasa atau pada perkara yang tidak ada jalan
keluar darinya." (Shahih. HR. Ahmad no. 20529, Abu
Daud no. 1639)


Disunnahkan banyak berinfak di jalan-jalan kebaikan, hal
itu

adalah

penyebab

memperbanyaknya,

untuk

menjaga

Rasulullah

hartanya

shallallahu

dan

‘alaihi

wasallam bersabda:

ٍ ِ
ََح ُد ُُهَا َاللَّ ُه ََّم
َُ ان َيَْن ِزَل َِن َفَيَ ُق
َِ اد َفِ َِيو َإََِّل َ َملَ َك
َُ َصبِ َُح َالْعِب
ْ َُما َم َْن َيَ ْوَم َي
َ ول َأ
طَُمُْ ِس ًكاَتَلَ ًفا
َِ ولَ ْاْل َخَُرَاللَّ ُه ََّمَأ َْع
َُ طَ ُمْن ِف ًقاَ َخلَ ًفاَ َويَ ُق
َِ أ َْع
"Tidak ada satu hari yang hamba berada di pagi harinya
kecuali turun dua malaikat, salah satunya berkata, 'Ya

Allah, berilah ganti kepada yang berinfak, dan yang lain
berkata, 'Ya Allah, berilah kehancuran kepada yang tidak
memberi. " (HR. Bukhari no. 1442 dan Muslim no. 1010)


Apabila

seorang

musyrik

masuk

Islam,

maka

untuknya pahala sedekahnya sebelum Islam:

َت
ََ ْاّللِ َأ ََرأَي
ََّ َ ول
ََ  ََي َ َر ُس:ت
َُ ال َقُ ْل
ََ َاّللُ َ َعْنَوُ َق
ََّ َ َع َْن َ َح ِكي َِم َبْ َِن َ ِحَزٍَام َ َر ِض ََي

ِ ِ ِ ِ ْ َف
َص َدقٍََةَأ ََْوَ َعتَاقٍََةَ َو ِصلََِةَ َرِح ٍَمَفَ َه َْل
َ ََِّثَ ِّبَا
َُ تَأ َََتَن
َُ اءََ ُكْن
َ َأَ ْشي
َ َاْلَاىليََّةَم َْن
ِ ََّ َ َّب َصلَّى
ِ َ فِيها
ٍ
ِ
َف
ََ َت َ َعلَى َ َما َ َسل
ََ َسلَ ْم
َ
ن
ال
َ
َ
ال
ق
ف
َ
َ
ر
َج
أ
َ
َ
ن
م
َ
َ
َ
ُّ
ْ
ْ اّللَُ َعلَْي َو َ َو َسلَّ ََم َأ
َ
ْ َ
َِم َْنَ َخ ٍْري
Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu ‘anhu, ia berkata,
"Aku berkata, 'Ya Rasulullah, 'Bagaimana pendapatmu
tentang beberapa perkara ibadah yang saya lakukan di
masa jahiliyah, yaitu sedekah atau memerdekakan budak
atau

silaturrahim,

adakah

pahala

padanya?'

Beliau

menjawab, 'Engkau masuk Islam bersama kebaikan yang
telah engkau lakukan'" (HR. Bukhari no. 1436 dan Muslim
no. 123)


Adab-adab Bersedekah:
Sedekah

merupakan

salah

satu

jenis

ibadah,

ada

beberapa adab dan syaratnya, yang terpenting adalah:

1. Hendaklah sedekah ikhlas karena Allah ‘Azza wa Jalla,
tidak dimasuki dan dicampuri riya dan sum'ah.

ََِّ َول
َصلَّى
ََ تَ َر ُس
َُ َ ََس ِم ْع:ال
ََ َاّللَُ َعْن َوَُق
ََّ َابَ َر ِض ََي
َِ َّاْلَط
ْ ََع ْنَعُ َمََرَبْ ََن
َ َاّلل

َئ َ َما
ٍَ ات َ َوإِنَََّما َلِ ُك َِّل َ ْام ِر
َِ َّال َ ِِبلنِّي
َُ َع َم
َُ اّللَُ َعلَْي َِو َ َو َسلَّ ََم َيَ ُق
ََّ
ْ َإَِنَّ َما َ ْاْل:ول

نَ َوى
Dari Umar bin Khaththab radhiyallahu ‘anhu, ia
berkata,

"'Saya

mendengar

Rasulullah

shallallahu

‘alaihi wasallam bersabda, 'Sesungguhnya setiap amal
disertai

niat,

dan

seseorang

itu

hanya

akan

mendapatkan apa yang diniatkannya.'" (HR. Bukhari
no. 1 dan Muslim no. 1907)
2. Sedekah itu harus berasal dari harta yang halal, baik.
Allah ‘Azza wa Jalla itu Maha Baik, tidak menerima
kecuali yang baik. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ِ
ِ ين َآمنوَاَْأ
ِ
ََخَر ْجنَا َلَ ُكم
َِ ََنف ُقوَاَْ ِمن َطَيِّب
ُ َ ََ ََي َأَيُّ َها َالَّذ
ْ ات َ َما َ َك َسْب تُ َْم َ َوُمَّا َأ
َث َ ِمْن َوُ َتُ ِنف ُقو َن َ َولَ ْستُم َ ِِب ِخ ِذ َِيو َإِ َلَّ َأَن
ََ اْلَبِي
َِ ِّم ََن َاْل َْر
ْ َ ْض َ َو َل َتَيَ َّم ُموَا
َِ َن
ََحي ٌد
َّّ ِ اّللََ َغ
َّ ََن
ََّ ضوَاَْفِ َِيوَ َو ْاعلَ ُموَاَْأ
ُ تُ ْغ ِم

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di
jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baikbaik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari
bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang
buruk-buruk lalu
padahal

kamu

kamu nafkahkan

sendiri

tidak

dari padanya,

mau

mengambilnya

melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya.
Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha
Terpuji." (QS. Al-Baqarah/2:267)
3. Sedekah itu dari hartanya yang terbaik dan paling
disukainya. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

َاّللََبَِِو
َّ َ ّت َتُ ِنف ُقوَاَُِْمَّا َ َُِتبُّو َن َ َوَماَتُ ِنف ُقوَاَْ ِمن َ َش ْي ٍَء َفَِإ ََّن
ََّ لَن َتَنَالُوَاَْالَِْبََّ َح
ََعلِ ٌيم
"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan
(yang

sempurna),

sebelum

kamu

menafkahkan

sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja
yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah
mengetahuinya." (QS. Ali Imran/3:92 )
4. Janganlah

bermaksud

dapat

balasan

yang

lebih

banyak dari sedekahnya dan menjauhi sifat arogan
dan ujub. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ََوََلَِتَْنُنَتَ ْستَ ْكثُِر

"Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud)
memperoleh (balasan) yang lebih banyak." (QS. AlMuddatstsir/74:6 )
5. Agar berhati-hati dari sesuatu yang membatalkan
sedekah,

seperti

menyembut

pemberian

dan

menyakiti. Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ِ
َص َدقَاتِ ُكم َ ِِبلْ َم َِّن َ َواْل َذى َ َكالَّ ِذي
ََ ََي َأَيُّ َها َالَّ ِذ
َ َ ْين َ َآمنُوَاْ َ َل َتُْبطلُوَا
ِ يُ ِنف َُقَ َمالََوَُ ِرََئءَالن
ََّاس
"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
menghilangkan

(pahala)

menyebut-nyebutnya

dan

sipenerima),

orang

seperti

sedekahmu
menyakiti
yang

dengan
(perasaan

menafkahkan

hartanya karena riya kepada manusia…." (QS. AlBaqarah/2:264 )
6. Merahasiakan sedekah dan tidak terang-terangan
kecuali untuk mashlahat.

ِ ِ ِ َِ َالص َدق
َوىا َالْ ُف َقَراء َفَ ُه ََو
َّ َ َْإِن َتُْب ُدوَا
َ ُوىا َ َوتُ ْؤت
َ ات َفَنع َّما َى ََي َ َوإِن َ ُُتْ ُف
ٌَاّللَُِِبَاَتَ ْع َملُو َنَ َخبِري
َّ َخْي ٌَرَلُّ ُك َْمَ َويُ َك ِّفَُرَ َعن ُكمَ ِّمنَ َسيِّئَاتِ ُك َْمَ َو

"Jika kamu menampakkan sedekah(mu), maka itu
adalah

baik

sekali.

Dan

jika

kamu

menyembunyikannya

dan

kamu

berikan

kepada

orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih
baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari
kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah
mengetahui

apa

yang

kamu

kerjakan"

(QS.

Al-

Baqarah/2:271 )
7. Agar memberikan sedekah sambil tersenyum, wajah
berseri dan jiwa yang baik, serta meridhakan amil
zakat dengan menunaikan yang perkara wajib.

ََِّ َ ول
َصلَّى
َُ ال َ َر ُس
ََ ََق:ال
ََ َاّللَُ َعْن َُه َما َق
ََّ َ اّللِ َ َر ِض ََي
ََّ َ َع َْن َ َج ِري َِر َبْ َِن َ َعْب َِد
َ َ اّلل
ِ ََّ
َص ُد َْر َ َعْن ُك َْم َ َوُى ََو َ َعْن ُك َْم
َُ ص ِّد
ْ َق َفَ ْلي
َ  ََإِذَا َأ َََت ُك َْم َالْ ُم:اّللُ َ َعلَْي َو َ َو َسلَّ ََم

ٍ َر
َاض
Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu ‘anhuma bahwa
Rasulullah

shallallahu

‘alaihi

wasallam

bersabda:

"Apabila penerima sedekah datang pada kalian, maka
hendaklah kalian menginfakkannya sedang ia ridha
pada kalian" (HR. Muslim no. 989)


Bersegera untuk bersedekah di masa hidupnya dan
menyerahkan kepada yang lebih membutuhkan, karib
kerabat yang membutuhkan lebih utama dari pada yang
lain,

karena

silaturrahim.

mengandung

pahala

sedekah

dan

Firman Allah ‘Azza wa Jalla:

ِ وأ
َبَلَْوََل
َِّ ولَ َر
ََ تَفَيَ ُق
َُ َح َد ُك َُمَالْ َم ْو
َ َِْنف ُقواَ ِمنَ َّماَ َرَزقْ نَا ُكمَ ِّمنَقَ ْب َِلَأَنَ ََي
َ تََأ
َ
ِِ َّ ََّقَوأَ ُكنَ ِم َن
َي
ٍَ َج ٍَلَقَ ِر
ََ ِنَإ
َ ََِخْرت
َّ أ
َّ يبَفَأ
َ الصاِل
َ لَأ
َ ّ َ ََ َصد
"Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami
berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada
salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata:"Ya
Rabbku,

mengapa

(kematian)ku

Engkau

sampai

waktu

tidak
yang

menangguhkan
dekat,

yang

menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk
orang-orang yang saleh." (QS.al-Munafiqun/63:10)
Allah ‘Azza wa Jalla berfirman:

َاّللَ َبِ ُك َِّل َ َش ْي ٍَء
َّ َ اّللِ َإِ ََّن
َّ َ اب
َِ َف َكِت
َ َِ ض
ٍَ ل َبِبَ ْع
ََض ُه َْم َأ َْو
ُ َوأ ُْولُوَاْ َاْل َْر َح َِام َبَ ْع
ََعلِ ٌيم
"Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu
sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada
yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya
Allah

Maha

Mengetahui

Anfaal/8:75).[]

segala

sesuatu."

(QS

Al-

