
Bismillah Hirohmanirohim…… 

Assalamualaikum Wr.Wb                                                                                                                                         

Cereme buah cereme, Jalan jalan beli opak                                                                                                          

Rame sih rame, Jawab salam kok kurang kompak                                                                                                        

sekali lagi deh ….                                                                                                                                                       

Assalamualaikum Wr.Wb                                                                                                                                           

Hamdan Wa Syukron lillah, Solaatan wa salaaman ‘ala Rosulilah, 

ammaa badu. 

Segala puji kehadirat Allah SWT yg telah memberi tanpa henti, kini telah 

terbukti.Gaya hidup semakin bergengsi,pakaian rapi berdasi,rumah mewah 

berpagar besi,didepanya mobil mersi,perabotan meja dan kursi,ini anugrah 

yg patut kita syukuri, betul apa betul  

Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan                                                 

Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajarannya kita bisa 

membedakan yang haq dan yang bathil  

Dewan juri yang saya hormati                                                                                                                                       

Serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. 

Izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato dengan judul:                

“sedekah ” 

Teman – teman apakah kalian tau Qarun? 

Qarun adalah sepupu Nabi Musa AS. Qarun hanyalah seorang lelaki 

miskin yang tidak mampu menafkahi anaknya yang banyak. Lalu, suatu 

ketika Qarun meminta Nabi Musa AS untuk mendoakannya agar Allah 

memberikan harta benda yang banyak. 

Allah SWT mengabulkan doa Nabi Musa AS, Qarun pun hidup dengan 

bergelimang harta. 

Ribuan gudang yang dimilikinya penuh dengan emas dan perak. Namun, 

sayang keberuntungan yang didapat membuatnya gelap mata. Qarun pun 

mulai hidup dengan penuh pamer kekayaan dan sombong. 

Kekayaan yang diberikan Allah SWT malah membuatnya lupa dengan 

Sang Pemberi. 



Suatu ketika ada seseorang yang meminta untuk bersedekah kepada 

orang miskin, tetapi Qarun menolaknya. 

Karena ia tidak mau bersedekah Allah pun memerintahkan bumi untuk 

menelannya bersama hartanya. Qarun pun tertidih oleh hartanya sendiri. 

Kemudian Qarun pun meninggal dengan keadaan durhaka kepada Allah 

SWT.  

Nabi Muhammad SAW bersabda :  

                                                                                                                                    َمال   ِمن   َصَدقَة   نَقََصت   َما

MAA NAQASHOT SHODAQOTUN MIN MAALIN   

Artinya : “Tidaklah sedekah itu mengurangi harta.” (HR. Muslim)  

Jadi teman - teman, Harta bukanlah hal yang bisa diperhitungkan sebagai 

bekal di akhirat, namun amalan baik lah yang menuntunmu menuju surga. 
Selalu ingat bahwa apa yang kamu miliki saat ini hanyalah sebuah titipan 

dari Allah SWT 

Nah teman teman, sebelum Nayla akhiri kita bernyanyi bersama dulu yuk 

Mari bersedekah, peduli sesama                                                                                                  
Dengan orang miskin, atau anak yatim                                                                                             
Janganlah beriya untuk diri sendiri                                                                                             
Marilah bersedekah dapat pahala 

(Reff : pelangi – pelangi)   

Dewan juri yang saya hormati demikian yang bisa Nayla sampaikan                                                             

semoga bermanfaat bagi kita semua  

“Take good advice from people who pronounce it though he does not 

practice”.  

“Ambilah nasihat baik dari orang yang mengucapkannya meskipun ia tidak 
mengamalkannya”. 

Akhir kata, Burung Irian burung Cenderawasih, cukup sekian terima 

kasih…. 

Wassalamu’alaikum. Wr. Wb                                                                                                                                                                                                     

  


