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Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih". 39  

 

JANGAN HANCURKAN HARTA ANDA! 

Harta akan berkurang dan hancur bila kita melakukan sebab-sebab kehancuran harta, 
diantaranya: 

1. Berbuat maksiat  
2. Memakan harta orang lain dengan batil 
3. Riba 
4. Riya’ 
5. Menghancurkan harta orang lain 
6. Memakan harta anak yatim 
7. Rakus dan bakhil 
8. Membuang-buang harta secara sia-sia 
9. Sibuk dengan harta dan lupa ibadah 
10. Kufur nikmat 

Demikian ringkasan dari kiat menjadikan harta barokah, semoga bermanfaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ................................................................................................................................   |  Sukoharjo, 26 Mei 2010 

 Kholid Syamhudi 

                                                            
39  QS. Ibrohim : 7 
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Tidak ada satu amalanpun yang mendekatkan kepada surga kecuali telah aku 
perintahkan kepada kalian dan tidak pula satu amalan  mendekatkan kepada neraka 
kecuali aku peringatkan kalian darinya. Maka janganlah salah seorang kalian 
menganggap lambat rezekinya, karena Jibrîl telah menyampaikan ke hatiku bahwa 
seorang dari kalian tidak akan meninggalkan dunia ini hingga sempurna rezekinya. 
Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah dan memperbagus dalam mencarinya, 
karena siapa saja dari kalian yang menganggap lambat rezekinya maka jangan sampai 
mencarinya dengan berbuat maksiat kepada Alah, karena keutamaan Allah tidak 
didapat dengan kemaksiatan. 35 

9. BERSEGERA (BERPAGI-PAGI) DALAM MENCARI REZEKI 

Banyak yang melupakan waktu pagi padahal Allah membuka rezeki dan 
memberkatinya di waktu itu, seperti doa Rasulullah  : 

ِيت ِيف ُبُكوِرَها  مَّ َّهُمَّ ابِرْك ِألُ   الل
Ya Allah berkatilah untuk umatku di waktu pagi.36 

10. TIDAK LALAI DENGAN HARTA  

Allah berfirman dalam masalah ini: 

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ t⎦⎪Ï% ©!$# (#þθãΖtΒ#u™ #sŒÎ) š” ÏŠθ çΡ Íο4θ n= ¢Á=Ï9 ⎯ÏΒ ÏΘöθ tƒ Ïπ yè ßϑàfø9$# (#öθ yè ó™ $$ sù 4’ n< Î) Ìø.ÏŒ «!$# (#ρ â‘ sŒuρ yìø‹t7ø9$# 4 
öΝä3Ï9≡sŒ ×öyz öΝä3©9 β Î) óΟçGΨä. tβθ ßϑ n= ÷ès? ∩®∪     

Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan shalat Jum'at, Maka 
bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian 
itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 37 

Demikian juga Nabi  bersabda : 

ُ َمهَّ ُدنَْياُه َوَمْن تََشعََّبْت ِبِه الْهُُموُم ِيف  أَْحَواِل  َمْن َجَعَل الْهُُموَم َمهًّا َواِحًدا َمهَّ آِخَرِتِه َكَفاُه اهللَّ
ُ ِيف أَيِّ أَْوِديَِهتَا َهكلَ  نَْيا لَْم يَُباِل اهللَّ   ادلُّ

Siapa yang menjadikan semua keinginannya menjadi satu keinginan yaitu keinginan 
akherat maka Akkah cukupkan dunianya dan siapa yang keinginannya bercabang pada 
dunia maka Allah tidak akan peduli di lembah mana dia akan binasa. 38 

11. SYUKUR  NIKMAT  

Dalil hal ini adalah firman Allah :  

                                                            
35  HR. al-Haakim dan dishohihkan al-Albani dalam Silsilah Ahadits Ash-Shohihah no. 2607 
36  Lihat Sunan Abu Daud no. 2270 
37  QS. al-Jumuah : 9 
38  Lihat Sunan Ibnu Majah no. 3314 
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emua sudah mengenal apa itu harta. Tidak ada seorangpun yang belum 
mengerti tentang hal ini. Kemasyhurannya telah menenggelamkan seluruh 
penjuru dunia. Kedudukan harta sangatlah tinggi di hati manusia, menjadi 
sesuatu yang sangat dicintai dan berharga bagi mereka. Allah  berfirman: 

¨β Î) z⎯≈ |¡Σ M}$# ⎯Ïμ În/tÏ9 ×Šθ ãΖs3s9 ∩∉∪ …çμ ¯ΡÎ)uρ 4’ n?tã y7 Ï9≡sŒ Ó‰‹Íκy¶ s9 ∩∠∪  …çμ̄ΡÎ)uρ Éb=ßsÏ9 Îösƒø: $# î‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∇∪     

Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya,  Dan 
Sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya. Dan Sesungguhnya 
Dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. 1  

Harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia untuk hidup di setiap tempat 
dan zaman, kecuali di akhir zaman, dimana harta berlimpah ruah sehingga tidak ada 
seorangpun yang mau menerimanya karena tidak dapat memanfaatkannya. Waktu itu 
orang sangat semangat untuk sholat dan ibadah yang tentunya lebih baik dari dunia dan 
seisinya, karena mereka mengetahui dekatnya hari kiamat setelah turunnya nabi Isa. 
Rasulullah  bersabda: 

ْي نَْفِيسْ ِبَيِدِه لَُيْوِشَكنَّ أَْن يَْزنَِل ِفْيُمكُ اْبُن َمْرَميَ َحَمكًا ُمْقِسًطا َو ِإَماًما عَْدًال فَُيكْ  ِ ِرسُ َو اذلَّ
ِلْيَب َو يَْقُتُل الِْخْزنِْيَر َو يََضُع الِْجْزيََة َو يَِفْيُض الَْماُل َحىتَّ َال يَْقبَهلُ أََحٌد َو َحىتَّ تَُكوْ  َن الصَّ

نَْيا َو َما ِفْهيَا  ا ِمَن ادلُّ ْجَدُة الَْواِحَدُة َخْريً   السَّ
Demi Dzat yang jiwaku di tanganNya, telah dekat turunnya Ibnu Maryam pada kalian 
sebagai pemutus hukum dan imam yang adil, lalu ia menghancurkan salib, membunuh 
babi, menghapus upeti dan harta melimpah ruah sehingga tidak ada seorangpun yang 
menerimanya, hingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. 2  

Akan terjadi juga sebelumnya satu masa yang berlimpahan rezeki hingga khalifah tidak 
menghitung hartanya dengan bilangan namun menyerahkannya dengan cidukan kedua 
telapak tangannya. Rasulullah  bersabda: 

ِىت َخِليَفٌة َحيِْىث الَْمالَ  ُه عََدًدا يَُكوُن ِىف آِخِر ُأمَّ  َحثًْيا َال يَُعدُّ
Akan datang diakhir umatku seorang khalifah yang menciduk harta dengan cidukan 
tidak menghitungnya dengan bilangan. 3 

                                                            
1  QS. al-Aadiyat : 6-8 
2  HR. Ahmad, dan At-Tirmidzi dan dinilai shohih oleh al-Albani dalam Shohih al-Jaami’ no. 7077 
3  HR. Muslim no. 7499 



2 

Semua orang telah mengetahui kegunaan harta di dunia, karenanya mereka berlomba-
lomba mencarinya hingga melupakan mereka atau mereka lalai dari memperhatikan 
perkara-perkara penting yang berhubungan dengan harta. Perkara yang berhubungan 
dengan perintah dan larangan Allah dan RasulNya, hingga akhirnya mereka tidak lagi 
memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Hal ini telah dijelaskan Rasulullah 
 dalam sabda beliau: 

  !يَْأِيت عََىل النَّاِس َزَماٌن َال يَُباِيل الَْمْرُء َما أََخَذ ِمنُْه؛ أَِمَن احلََالِل أَْم ِمَن احلََراِم؟
Akan datang kepada manusia suatu zaman (ketika itu) seorang tidak lagi perduli 
dengan apa yang dia dapatkan, apakah dari yang halal atau haram?! 4 

Demikianlah realita yang terjadi di masyarakat kita. 

Permasalahan rezeki dan harta telah mendapatkan perhatian besar dalam al-Qur`an. 
Bayangkan kata rezeki dengan kata turunannya diulang sebanyak 123 kali dan kata harta 
(al-Maal) dengan kata turunannya diulang sebanyak 86 kali. Padahal Allah tidak 
mengulang-ulang satu kata kecuali demikian besar urgensinya untuk sang makhluk. 
Sehingga sudah selayaknya kaum muslimin mengenal dan mengerti bagaimana konsep 
Islam terhadap harta dan sikap yang tepat menjadikan harta sebagai nikmat yang 
membawa kepada kebahagiaan dunia dan akherat. Minimal mengetahui harta adalah fitnah 
yang Allah ujikan kepada makhlukNya agar mereka dapat bersyukur dan tegak pada mereka 
hujjah dan penjelasan yang terang. Semua itu agar orang hidup dengan harta diatas ilmu 
dan dapat bersabar bila tidak memiliki harta ini. 
 

REZEKI DAN HARTA DATANGNYA DARI ALLAH YANG MAHA KAYA 
DAN PEMBERI REZEKI (KUNCI-KUNCI REZEKI) 

Semua mukmin beriman dengan penuh bahwa rezeki semua makhluk ada di kekuasaan 
Allah yang Maha Pemberi Rezeki. 

Allah hanya memerintahkan kita untuk mewujudkan ibadah dan menanggung semua 
rezeki dan makanan, sehingga tidak akan meninggalkan dunia ini sampai kita mendapatkan 
rezeki dengan sempurna. Namun untuk memperolehnya ternyata harus dengan usaha. 

Inilah yang dijelaskan Rasulullah  dalam sabdanya:  

ُب ِمَن النَّاِر ِإالَّ َوقَدْ  ٍل يُقَرِّ ُب ِمَن الَْجنَِّة ِإالَّ قَْد أََمْرتُُمكْ ِبِه َوَال َمعَ ٍل يُقَرِّ َهنَْيُتُمكْ َعْنُه  لَيَْس ِمْن َمعَ
نَْيا  فََال يَْستَْبِطَنئَّ أََحٌد ِمنُْمكْ ِرْزقَُه فَِإنَّ ِجْربِيَْل أَلْقَى ِيفْ َرْوِعْي أَنَّ أََحًدا ِمنُْمكْ  ُرَج ِمَن ادلُّ لَْن َخيْ

لَِب فَِإِن اْستَْبَطَأ أََحٌد ِمْنُمكْ  لُْوا ِيف الطَّ َا النَّاُس َوأَْمجِ َُّقْوا َهللا أَهيُّ َتْمكَِل ِرْزقَُه فَات  ِرْزقَُه َحىتَّ يَسـْ
 فََال يَْطلُْبُه ِبَمْعِصَيِة ِهللا فَِإنَّ َهللا َال يُنَاُل فَْضهلُ ِبَمْعِصَيِتِه 

                                                            
4  HR. al-Bukhâri 2059 
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Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang 
dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih? (yaitu) kamu beriman kepada Allah 
dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih 
baik bagimu, jika kamu mengetahui. niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu 
dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan 
(memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam jannah 'Adn. Itulah 
keberuntungan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) 
pertolongan dari Allah dan  kemenangan yang dekat (waktunya). dan sampaikanlah 
berita gembira kepada orang-orang yang beriman. 33 

7. MENGIRINGI HAJI DENGAN UMROH 

Keutamaan ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah  : 

نُوَب امكَ يَْنِفي اْلِكُري َخبََث الَْحدِ  َُما يَْنِفيَاِن الَْفْقَر َواذلُّ َهِب اتِبُعوا بَْنيَ الَْحجِّ َوالُْعْمَرِة فَِإهنَّ يِد َواذلَّ
وَرِة ثََواٌب ِإالَّ الَْجنَّةُ  ِة الَْمْربُ ِة َولَيَْس ِللَْحجَّ   َوالِْفضَّ

Sertai haji dengan umroh karena keduanya menghilangkan kefakiran dan dosa 
sebagaimana tiupan api (pandai besi) menghapus kotoran besi, emas dan perak. Tidak 
ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga.34 

8. BEKERJA DENGAN YANG HALAL 

Pekerjaan halal juga bisa menjadi sebab terpeliharanya harta, seperti dijelaskan 
Rasulullah  : 

ُب ِمَن النَّاِر ِإالَّ َوقَدْ  ٍل يُقَرِّ ُب ِمَن الَْجنَِّة ِإالَّ قَْد أََمْرتُُمكْ ِبِه َوَال َمعَ ٍل يُقَرِّ َهنَْيُتُمكْ َعْنُه  لَيَْس ِمْن َمعَ
نَْيا  فََال يَْستَْبِطَنئَّ أََحٌد ِمنُْمكْ ِرْزقَُه فَِإنَّ ِجْربِيَْل أَلْقَى ِيفْ َرْوِعْي أَنَّ أََحًدا ِمنُْمكْ  ُرَج ِمَن ادلُّ لَْن َخيْ

لَِب فَِإِن اْستَْبَطَأ أََحٌد ِمْنُمكْ  لُْوا ِيف الطَّ َا النَّاُس َوأَْمجِ َُّقْوا َهللا أَهيُّ َتْمكَِل ِرْزقَُه فَات  ِرْزقَُه َحىتَّ يَسـْ
 فََال يَْطلُْبُه ِبَمْعِصَيِة ِهللا فَِإنَّ َهللا َال يُنَاُل فَْضهلُ ِبَمْعِصَيِتِه 

                                                            
33  QS. ash-Shaaf : 10-13 
34  Lihat Shohih Sunan at-Tirmidzi no 650 



10 

dunia ini untuk empat orang: (pertama) hamba yang Allah beri rezeki harta dan ilmu 
lalu ia bertakwa kepada Rabbnya dan menyambung kekerabatannya serta mengetahui 
hak-hak Allah padanya. Ini mendapatkan kedudukan yang paling utama. (kedua) 
seorang hamba yang Allah anugrahi ilmu dan tidak diberi kemudahan harta, lalu ia 
memiliki niat yang kuat, menyatakan: Seandainya aku memiliki harta tentulah aku 
berbuat seperti amalan fulan. Maka pahala keduanya sama dengan sebab niatnya. 
(ketiga) seorang hamba yang Allah berikan harta dan tidak diberi ilmu, lalu ia habiskan 
hartanya semaunya, tidak bertakwa kepada Allah dan tidak menyambung 
kekerabatannya serta tidak tahu hak-hak Allah. Inilah sejelek-jeleknya kedudukan. 
(keempat) seorang hamba yang tidak diberi kelapangan harta dan juga ilmu lalu ia 
menyatakan: Seandainya aku memiliki harta tentulah aku beramal seperti amalan 
fulan, maka ia mendapatkan dosa sama dengannya (ketiga) dengan niatnya tersebut. 29 

4. BERBUAT KEBAIKAN  

Hal ini dijelaskan Rasulullah  dalam sabdanya: 

ا اْلَاكِفُر  نَْيا َوُجيَْزى ِهبَا ِىف اآلِخَرِة َوأَمَّ نًَة يُْعَطى ِهبَا ِىف ادلُّ َ َال يَْظِملُ ُمْؤِمنًا َحسـَ فَُيْطَعُم ِإنَّ اهللَّ
نٌَة ُجيْزَ  نَْيا َحىتَّ ِإَذا أَفَْىض ِإَىل اآلِخَرِة لَْم تَُكْن هلُ َحسـَ ِ ِىف ادلُّ نَاِت َما َمعَِل ِهبَا هللَّ  ى ِهبَاِحبَسـَ

Sesungguhnya Allah tidak menzhalimi satu kebaikan seorang mukmin yang diberikan 
kepadanya didunia dan dibalas di akherat. Sedangkan kafir diberi makan dengan sebab 
kebaikan-kebaikan yang diamalkannya didunia hingga bila kembali ke akherat tidak 
memiliki kebaikan yang pantas dibalas.30 

Dalam riwayat lain:  

نَْيا َوُجيَْزى ِهبَا ِيف  ْزَق ِيف ادلُّ نًَة يُثَاُب عَلَْهيَا الرِّ َ َعزَّ َوَجلَّ َال يَْظِملُ الُْمْؤِمَن َحسـَ  اْآلِخَرةِ ِإنَّ اهللَّ
Sesungguhnya Allah tidak menzhalimi kebaikan seorang mukmin yang dibalas dengan 
rezeki didunia dan diberi pahala di akherat.31 

5. SILATURAHIM 

Hal ini disampaikan dalam sabda Rasulullah  : 

ُه أَْن يُبَْسطَ عَلَْيِه ِرْزُقُه أَْو يُنَْسَأ ِىف أَثَِرِه فَلَْيِصْل َرِمحَهُ   َمْن َرسَّ
Siapa yang senang diberi kelapangan rezeki atau dipanjangkan umurnya maka 
sambunglah kekerabatan. 32 

6. BERJIHAD DENGAN HARTA DAN JIWA 

Ini juga dijelaskan dalam firman Allah  : 

                                                            
29  Lihat Shahih Sunan at-Tirmidzi  no 1894 
30  HR. Muslim 
31  HR. Ahmad no. 12204  
32  HR. al-Bukhori 
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Tidak ada satu amalan pun yang mendekatkan kepada surga kecuali telah aku 
perintahkan kepada kalian, dan tidak pula satu amalan yang mendekatkan kepada 
neraka kecuali aku peringatkan kalian darinya. Maka janganlah salah seorang di antara 
kalian menganggap lambat rezekinya, karena Jibrîl telah menyampaikan ke hatiku 
bahwa seorang dari kalian tidak akan meninggalkan dunia ini hingga sempurna 
rezekinya. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah  dan memperbagus dalam 
mencarinya, karena siapa saja dari kalian yang menganggap lambat rezekinya maka 
jangan sampai mencarinya dengan berbuat maksiat kepada Allah, karena keutamaan 
Allah tidak didapat dengan kemaksiatan. 5 

Demikianlah Allah  membagi-bagi rezeki kepada hamba-hambaNya dengan 
memberikan kepada mereka sebab-sebab materi dan sebab-sebab agamis (spritual). 

Adapun sebab materi sudah dikenal dan banyak yang sudah mempelajarinya secara 
detail di bidang masing-masing. Sedangkan sebab-sebab agamis yang sebenarnya lebih 
penting dan menjadi pondasi dan sebab kemudahan mendapatkan rezeki. 

 

KIAT MENCARI REZEKI   
Diantara sebab-sebab agamis (diniyyah) adalah: 

1. AMAL SHOLEH 

Sebagaimana firman Allah  : 

ô⎯ tΒ Ÿ≅ Ïϑtã $[sÎ=≈ |¹ ⎯ ÏiΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4©s\Ρ é& uθèδ uρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ …çμ ¨Ζt Í‹ósãΖn=sù Zο4θu‹ym Zπ t6ÍhŠsÛ ( 
óΟßγ̈Ψ tƒÌ“ ôfuΖs9 uρ Ν èδtô_r& Ç⎯|¡ômr'Î/ $tΒ (#θçΡ$Ÿ2 tβθè=yϑ÷ètƒ ∩®∠∪     

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam 
Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang 
lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. 6 

Dalam ayat ini Allah menjadikan amal shalih sebagai sebab mendapatkan kehidupan 
yang baik yang diterjemahkan oleh Ibnu Abbas, Sa’id bin Jubeir, Atha’ dan selain mereka.  

Demikian juga firmanNya:  

š” Ì“ ôfu‹Ïj9 t⎦⎪Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# 4 šÍ×̄≈ s9'ρ é& Μ çλm; ×οtÏøó ¨Β ×−ø— Í‘ uρ ÒΟƒ ÌŸ2 ∩⊆∪     

Supaya Allah memberi Balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan 
amal yang saleh. mereka itu adalah orang-orang yang baginya ampunan dan rezeki 

                                                            
5  HR. al-Hâkim dan dishahîhkan al-Albâni dalam Silsilah Ahâdits ash-Shahîhah no. 2607 
6  QS. an-Nahl : 97 
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yang mulia. 7  

Rasulullah  juga menegaskan hal ini dalam sabda beliau: 

ِخرُ  َ يَدَّ ا الُْمْؤِمُن فَِإنَّ اهللَّ نَْيا َوأَمَّ نًَة ُأْطِعَم ِهبَا ُطْعَمًة ِمَن ادلُّ ناتِِه  ِإنَّ اْلَاكِفَر ِإَذا َمعَِل َحسـَ هلُ َحسـَ
نَْيا عََىل َطاَعِتهِ ِىف اآلخِ   َرِة َويُْعِقُبُه ِرْزقًا ِىف ادلُّ

Sesungguhnya orang kafir apabila mengamalkan kebaikan maka diberi makanan dari 
dunia. Sedangkan seorang mukmin, maka Allah menyimpan untuknya kebaikan di 
akherat dan memberikan rezeki di dunia atas ketaatannya. 8  

2. TAWAKKAL KEPADA ALLAH  

Tawakal menjadi salah satu sebab utama memperoleh rezeki Sebagaimana Allah  
sebutkan dalam firman-Nya, 

ُبهُ  ِ فَهَُو َحسـْ ْ عََىل اهللَّ  َوَمْن يَتََولكَّ
Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan 
(keperluan) nya. 9  

 Sahabat Abu Dzar al-Ghifari  pernah berkata: 

َ يَْتلُو عََيلَّ َهِذِه اْآليَةَ  ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ِ َصىلَّ اهللَّ َعْل هلُ َمْخَرًجا{ َجَعَل َرُسوُل اهللَّ َ َجيْ  }َوَمْن يَتَِّق اهللَّ
 اي أاب َذرٍّ لَْو أَنَّ النَّاَس ُلكَّهُْم أََخُذوا ِهبَا لََكَفْهتُمْ  َحىتَّ فََرَغ ِمْن اْآليَِة ُمثَّ قَالَ 

Rasulullah mulai membacakan ayat ( َعْل هلُ َمْخَرًجا َ َجيْ   hingga selesai ( َوَمْن يَتَِّق اهللَّ

kemudian menyatakan: Wahai Abu Dzar seandainya manusia seluruhnya mengambil 
hal ini tentulah mencukupkan mereka. 10 
Yaitu seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakkal, maka sungguh Allah 
akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. 11  

 Ibnu Rajab mengatakan, ”Tawakkal adalah seutama-utama sebab untuk memperoleh 
rizki”. 12 

 Ibnu Jarir Ath Thobari rahimahullah ketika menjelaskan surat Ath-Tholaq ayat 3 
mengatakan, “Barangsiapa yang bertakwa pada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan 
menyandarkan hatinya pada-Nya, maka Allah akan memberi kecukupan bagi-Nya.” 13 

                                                            
7  QS. Saba’ :  4 
8  HR. Muslim no. 7628 
9  QS. Ath Tholaq: 3 
10  HR. Ahmad (1/30), Tirmidzi no. 2344, Ibnu Majah no. 4164, dan Ibnu Hibban no. 402. Syaikh Al Albani dalam 

Silsilah Ash Shohihah no.310 mengatakan bahwa hadits ini shahih. Syaikh Muqbil Al Wadi’i dalam Shohih Al 
Musnad no. 994 mengatakan bahwa hadits ini hasan. 

11  Lihat Tuhfatul Ahwadzi bisyarhi Jaami’ At Tirmidzi, 7/7-8 
12  Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam, hal. 517. 
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Dalam ayat diatas Allah  memerintahkan adanya hak atas harta berupa ukuran 
tertentu yang dinamakan zakat dan yang tidak tertentu dinamakan shadaqah tathwwu’. Hal 
ini untuk mensucikan pemilik harta dari noda sifat kikir, rakus dan keras terhadap fakir 
miskin.  

Zakat dan shadaqah akan menumbuhkan harta dari banyak sisi, diantaranya:  

a. Akan menjadi berlipat ganda, sebagaimana sabda Rasulullah  : 

َق أََحٌد ِبَصَدقٍَة ِمْن َطيٍِّب  ُ  -َما تََصدَّ يَِّب َوَال يَْقبَُل اهللَّ ُن  -ِإالَّ الطَّ ْمحَ ِإالَّ أََخَذَها الرَّ
ِن َحىتَّ تَُكوَن أَْعَظَم ِمَن الَْجَبِل  ْمحَ بُو ِىف َكفِّ الرَّ   ِبَيِميِنِه َوِإْن َاكنَْت تَْمَرًة فََرتْ

Tidaklah seorang bershadaqah dari sesuatu yang baik –Allah tidak menerima kecuali 
yang baik- kecuali Allah akan mengambilnya dengan tangan kananNya. Apabila 
berbentuk korma maka akan berlipat ganda di tangan Allah hingga lebih besar dari 
gunung.28 

b. Tidak berkurang bahkan bertambah dari sisi barokah dan keselamatan harta. 
Sebagaimana dijelaskan Rasulullah  :  

ثُُمكْ َحِديثًا فَاْحَفُظوُه قَاَل َما نَقََص َماُل َعْبٍد ِمْن َصَدقٍَة َوَال  نَّ َوُأَحدِّ ثََالثٌَة ُأْقِسُم عَلَْهيِ
ا َوَال فَتََح َعْبٌد ابَب َمْسَأةلٍ ِإالَّ فَتََح  ُ ِعزًّ ُ ُظِملَ َعْبٌد َمْظلََمًة فََصَربَ عَلَْهيَا ِإالَّ َزاَدُه اهللَّ اهللَّ

 َ ْربََعِة نََفرٍ عَل نَْيا ِألَ ََّما ادلُّ ثُُمكْ َحِديثًا فَاْحَفُظوُه قَاَل ِإن َوَها َوُأَحدِّ َمًة َحنْ َعْبٍد  ْيِه ابَب فَْقٍر أَْو َلكِ
ِ ِفيِه َحقًّا فَهَ ُه َويَْعَملُ هللَّ َُّه َويَِصُل ِفيِه َرِمحَ ُ َماًال َوِعلًْما فَهَُو يَتَِّقي ِفيِه َرب َذا َرَزقَُه اهللَّ
ُ ِعلًْما َولَْم يَْرُزْقُه َماًال فَهَُو َصاِدُق النِّيَِّة يَُقوُل لَْو أَنَّ   ِيل ِبَأفَْضِل الَْمنَاِزِل َوَعْبٍد َرَزقَُه اهللَّ

ُ َماًال َولَْم يَرْ  َِّتِه فََأْجُرُمهَا َسَواٌء َوَعْبٍد َرَزقَُه اهللَّ ُزْقُه ِعلًْما َماًال لََعِملُْت ِبَعَمِل فَُالٍن فَهَُو ِبِني
ِ ِفي ُه َوَال يَْعَملُ هللَّ َُّه َوَال يَِصُل ِفيِه َرِمحَ ِبطُ ِيف َماهلِ ِبغَْريِ ِعْملٍ َال يَتَِّقي ِفيِه َرب ِه َحقًّا فَهَُو َخيْ

ُ َماًال َوَال ِعلًْما فَهَُو يَُقوُل لَوْ  أَنَّ ِيل َماًال  فَهََذا ِبَأْخَبِث الَْمنَاِزِل َوَعْبٍد لَْم يَْرُزْقُه اهللَّ
َِّتِه فَِوْزُرُمهَا َسَواءٌ   لََعِملُْت ِفيِه ِبَعَمِل فَُالٍن فَهَُو ِبِني

Tiga perkara yang aku bersumpah atasnya dan aku sampaikan pada kalian satu hadits 
maka hafalkanlah! Beliau bersabda: Tidak akan berkurang harta seseorang dari 
shadaqah dan tidak seorang hamba dizhalimi lalu bersabar atasnya kecuali Allah 
tambahkan padanya kemuliaan serta tidak seorang hamba membuka pintu minta 
meminta kecuali Allah bukakan atasnya pintu kefakiran atau ucapan seperti itu. Akupun 
menyampaikan satu hadits lain maka hafalkanlah! Beliau bersabda: sesungguhnya 

                                                            
28  HR. Muslim no. 2389 
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Dan mengapa kamu tidak mengatakan waktu kamu memasuki kebunmu 
"maasyaallaah, laa quwwata illaa billaah (sungguh atas kehendak Allah semua ini 
terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah). Sekiranya kamu anggap 
aku lebih sedikit darimu dalam hal harta dan keturunan. 24 

2. BERINFAQ DI JALAN ALLAH 

Hal ini dijelaskan Allah  dalam firmanNya: 

ã≅ sẄΒ t⎦⎪Ï% ©!$# tβθ à)ÏΖãƒ óΟßγ s9≡uθ øΒ r& ’ Îû È≅‹Î6 y™ «!$# È≅ sVyϑ x. >π ¬6 ym ôM tFu; /Ρr& yìö7y™ Ÿ≅ Î/$ uΖy™ ’ Îû Èe≅ ä. 7' s#ç7/Ψ ß™ 

èπ s($ ÏiΒ 7π ¬6 ym 3 ª!$#uρ ß#Ïè≈ ŸÒ ãƒ ⎯yϑ Ï9 â™!$ t±o„ 3 ª!$#uρ ììÅ™≡uρ íΟŠÎ= tæ ∩⊄∉⊇∪     
Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan 
hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh 
bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang 
Dia kehendaki dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha mengetahui. 25  

Juga firman Allah  : 

⎯̈Β #sŒ “Ï%©!$# ÞÚÌø)ãƒ ©!$# $ ·Ê ös% $ YΖ|¡ym …çμ xÏè≈ŸÒ ãŠsù ÿ…ã& s! $ ]ù$ yèôÊ r& ZοuÏWŸ2 4 ª!$#uρ âÙÎ6 ø)tƒ 

äÝ+Á ö6 tƒ uρ Ïμ øŠs9Î)uρ šχθ ãèy_öè? ∩⊄⊆∈∪     
Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik 
(menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipatgandakan 
pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan 
dan melapangkan (rezeki) dan kepadaNya-lah kamu dikembalikan. 26  

3. ZAKAT DAN SHADAQAH 

Allah  berfirman: 

õ‹è{ ô⎯ ÏΒ öΝÏλÎ;≡ uθøΒ r& Zπ s%y‰|¹ öΝ èδãÎdγsÜè? ΝÍκÏj. t“ è? uρ $pκÍ5 Èe≅ |¹uρ öΝÎγø‹n=tæ ( ¨βÎ) y7 s? 4θn=|¹ Ö⎯s3y™ öΝçλ°; 3 
ª!$# uρ ìì‹Ïϑy™ íΟŠÎ=tæ      

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 
mensucikan mereka dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu 
(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha 
mengetahui. 27  

                                                            
24  QS. al-Kahfi : 39 
25  QS. al-Baqarah : 261 
26  QS. al-Baqarah : 245 
27  QS. at-Taubah : 103 
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 Al Qurtubhi rahimahullah menjelaskan pula tentang surat Ath-Tholaq ayat 3 dengan 
mengatakan, “Barangsiapa yang menyandarkan dirinya pada Allah, maka Allah akan beri 
kecukupan pada urusannya.” 14 

 Asy Syaukani rahimahullah menjelaskan, “Barangsiapa menyerahkan urusannya pada 
Allah, maka Allah akan berikan kecukupan pada urusannya.”15 

 Syaikh As Sa’di rahimahullah menjelaskan pula, “Barangsiapa yang menyandarkan diri 
pada Allah dalam urusan dunia maupun agama untuk meraih manfaat dan terlepas dari 
kemudhorotan, dan ia pun menyerahkan urusannya pada Allah, maka Allah yang akan 
mencukupi urusannya. Jika urusan tersebut diserahkan pada Allah Yang Maha Mencukupi (Al-
Ghoni), Yang Maha Kuat (Al-Qowi), Yang Maha Perkasa (Al-‘Aziz) dan Maha Penyayang (Ar-
Rohim), maka hasilnya pun akan baik dari cara-cara lain. Namun kadang hasil tidak datang 
saat itu juga, namun diakhirkan sesuai dengan waktu yang pas.” 

Demikian juga dijelaskan Rasulullah  dalam sabda beliau: 

اًصا وَ  ْريُ تَْغُدو ِمخَ ِه لَُرِزْقُمتْ امكَ ُيْرَزُق الطَّ ِ ِ َحقَّ تََولكُّ ُوَن عََىل اهللَّ َُّمكْ ُكْنُمتْ تََولكَّ   تَُروُح ِبَطاانً لَْو أَن
Seandainya kalian bertawakkal kepada Allah dengan benar tentulah kalian akan diberi 
rezeki sebagaimana burung diberi rezeki, berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan 
pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. 16 

Realisasi tawakkal ini tidak meniadakan pelaksanaan sebab-sebab materi dan usaha 
mencari rezeki, bahkan tawakkal tidak benar tanpa usaha. 

3. MEMPERBANYAK ISTIGHFAR 

Hal ini disampaikan Allah dalam firmanNya tentang kisah Nabi Nuh : 

àM ù=à)sù (#ρ ãÏøó tFó™ $# öΝä3−/u‘ …çμ ¯ΡÎ) šχ% x. #Y‘$ ¤xî ∩⊇⊃∪ È≅ Å™ öãƒ u™!$ yϑ ¡¡9$# /ä3ø‹n= tæ #Y‘#u‘ ô‰ÏiΒ ∩⊇⊇∪   

/ä.÷ŠÏ‰ôϑ ãƒ uρ 5Α≡uθ øΒ r'Î/ t⎦⎫ÏΖt/uρ ≅ yè øgs† uρ ö/ä3©9 ;M≈ ¨Ζy_ ≅yè øgs† uρ ö/ä3©9 #\≈ pκ÷Ξr& ∩⊇⊄∪     

Maka aku katakan kepada mereka: 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, -
sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun-,niscaya Dia akan mengirimkan hujan 
kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan 
Mengadakan untukmu kebun-kebun dan Mengadakan (pula di dalamnya) untukmu 
sungai-sungai. 17  

                                                                                                                                                             
13  Tafsir Ath Thobari (Jami’ Al Bayan fii Ta’wili Ayil Qur’an), Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath Thobari, 23/46, Dar 

Hijr. 
14  Tafsir Al Qurtubhi (Al Jaami’ li Ahkamil Qur’an), Muhammad bin Ahmad bin Abi Bakr Al Qurtubhi, 18/161 
15  Fathul Qodir, Asy Syaukani, 7/241. 
16  HR. at-Tirmidzi dan dishahihkan al-Albani dalam kitab Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 1911 
17  Qs. Nuh : 10-12 
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Disini Allah  menceritakan tentang RasulNya yang menyeru kepada kaumnya untuk 
memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Apabila mereka bertaubat pasti Allah 
akan ampuni dosa mereka walaupun sudah ada di puncak kekufuran dan kesyirikan. 
Istighfar mereka ini –bila dilakukan– akan memberikan hasil positif untuk kemaslahatan dan 
kebahagiaan mereka di dunia dan akherat. Diantara hasil positif tersebut disampaikan Nabi 
Nuh  adalah: Allah turunkan hujan yang teratur, menganugerahkan harta dan rezeki 
melimpah, menumbuhkan kebun-kebun yang rimbun dan sungai-sungai yang mengalir di 
sela-selanya. 

Rasulullah pun sempat menjelaskan hal ini dalam sabda beliau: 

ُ هلُ ِمْن ُلكِّ َمهٍّ فََرًجا َوِمْن ُلكِّ ِضيٍق َمْخَرًجا َوَرَزقَُه ِمْن  ِتْغَفاِر َجَعَل اهللَّ َمْن أَْكَرثَ ِمْن الاِسـْ
تَِسُب    َحْيُث َال َحيْ

Siapa yang memperbanyak istighfar, Allah akan menjadikan semua kesulitannya 
menjadi mudah dan semua kesempitannya menjadi longgar dan memberikan rezeki 
dari tempat yang tidak terduga.18  

4. DO’A 

Do’a adalah salah satu sebab memperoleh rezeki, karena ia adalah permintaan kepada 
yang maha pemberi rezeki. Oleh karena itu Rasulullah banyak berdoa memohon rezeki 
kepada Allah, seperti dijelaskan dalam hadits Ummu Salamah : 

َّهُمَّ ِإينِّ أَسْ  ُ الل ْبَح ِحَني يَُسملِّ َ َاكَن يَُقوُل ِإَذا َصىلَّ الصُّ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ َأكلَ ِعلًْما أَنَّ النَِّيبَّ َصىلَّ اهللَّ
  انِفًعا َوِرْزقًا َطيًِّبا َوَمعًَال ُمتَقَبًَّال 

Sesungguhnya nabi dahulu menyatakan apabila selesai sholat shubuh ketika (habis) 
salam, “Wahai Allah aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat. Rezeki yang baik dan 
amal yang diterima.19  

Juga pernah berlindung kepada Allah dari kefakiran, seperti dalam hadits yang 
berbunyi: 

ُ عَلَْيِه وَ  ِ َصىلَّ اهللَّ َّهُمَّ ِإينِّ أَُعوُذ ِبَك ِمْن الَْفْقِر َوأَُعوُذ ِبَك ِمْن أَنَّ َرُسوَل اهللَّ َ َاكَن يَُقوُل الل َسملَّ
ِ َوأَُعوُذ ِبَك أَْن أَْظِملَ أَْو ُأْظملََ  ةلَّ ِ َواذلِّ   الِْقةلَّ

Sesungguhnya Rasulullah pernah berdoa: “Wahai Allah aku berlinding kepadaMu dari 
kefakiran dan berlindung kepadaMu dari kekurangan dan kerendahan”.20 Bahkan 
diantara doa beliau adalah: 

                                                            
18  Hr Ahmad dalam Musnadnya no. 2234 dan dinyatakan Ahmad Syakir : Sanadnya shahih. 
19  Lihat shahih sunan ibnu Majah no. 753 
20  Lihat Shahih al-Jaami’ ash-Shaghir no. 1287 
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َّهُمَّ اْكِفِين ِحبََالكلَ َعْن َحَراِمَك َوأَغِْنِين ِبَفْضكلَ َمعَّْن ِسَواكَ    الل
Wahai Allah cukupkanlah aku dengan yang halal dari yang haram dan k yakanlah aku 

dari selain Engkau.21 

 

KIAT MENJAGA HARTA DAN MELIPATGANDAKANNYA 
Allah telah menciptakan kita semua dan menjelaskan jalan kebaikan dan jalan 

keburukan serta menerangkan jalan syukur dan kufur, sebagaimana firman Allah: 

$ ¯ΡÎ) çμ≈ uΖ÷ƒ y‰yδ Ÿ≅‹Î6 ¡¡9$# $ ¨Β Î) # [Ï.$ x© $̈Β Î)uρ #·‘θ àx. ∩⊂∪     

Sesungguhnya Kami telah menunjukinya jalan yang lurus; ada yang bersyukur dan ada 
pula yang kafir. 22 

Allah  juga memberikan kepada kita kebebasan memilih jalan-jalan tersebut. Bila 
memilih yang baik maka dapat kebaikan dan bila memilih yang buruk maka mendapatkan 
keburukan. Juga bila memilih jalan syukur, Allah akan menambahkan nikmatNya dan bila 
memilih jalan kekufuran maka adzab Allah sangatlah pedih.  

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah  : 

øŒÎ)uρ šχ ©Œr's? öΝä3š/u‘ ⎦ È⌡s9 óΟè?öx6x© öΝä3̄Ρy‰ƒ Î— V{ ( ⎦ È⌡s9uρ ÷Λän öxŸ2 ¨β Î) ’Î1# x‹tã Ó‰ƒ Ï‰t±s9 ∩∠∪     

Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari 
(nikmat-Ku), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih". 23 

Demikian Maha Pemurahnya sehingga dengan syukur kita, Allah menambahkan lagi 
anugerahnya. Diantara anugerah Allah kepada kita adalah memberikan sebab 
pemeliharaan dan penjagaan harta yang sangat dibutuhkan kita di dunia ini. Sebab-sebab 
ini bila diamalkan salah satunya akan menghasilkan penjagaan harta atau pertumbuhannya 
sesuai dengan jenis amalannya. Diantara sebab tersebut adalah: 

1. DZIKRULLAH 

Berdasarkan firman Allah Ta’ala : 

Iω öθ s9uρ øŒÎ) |Mù= yzyŠ y7 tF̈Ζy_ |M ù= è% $ tΒ u™!$ x© ª!$# Ÿω nο§θ è% ω Î) «!$$ Î/ 4 β Î) Èβ ts? O$ tΡr& ¨≅ s% r& y7ΖÏΒ Zω$ tΒ #V$ s!uρ uρ     

                                                            
21  Shahih Sunan at-Tirmidzi no. 2822 
22  QS. al-Insaan : 3 
23  QS. Ibrohim : 7 
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