
RAHASIA TERBUKANYA PINTU REZEKI1 
 

Sang pemberi rezeki (ArRazzaaq) adalah Dzat yang yang menciptakan rezeki beserta sebab‐sebab yang bisa 
digunakan untuk menikmatinya. 

Rezeki terbagi menjadi dua, yaitu: 

1. Rezeki zhahir, yaitu yang nampak di badan, seperti bahan makanan dan barang‐barang kebutuhan lainnya. 
2. Rezeki batin, yaitu  yang melekat  di  hati  dan  jiwa.  Oleh  karenanya,  beberapa  ulama mengatakan  bahwa 

sang  pemberi  rezeki  adalah  Dzat  yang  memberi  kelapangan  hati  dan  keterbukaan  jiwa.  Sebagian  lagi  ada  yang 
mengatakan bahwa sang pemberi  rezeki adalah Dzat yang memberi gizi  terhadap  jiwa orang‐orang saleh dengan 
taufik‐Nya dan Dzat yang menerangi hati orang‐orang pilihan dengan kebenaran‐Nya. Dia memberi  taufik kepada 
ahli makrifat dalam merealisasikan makna rezeki, dengan berkeyakinan bahwa hanya Allah yang berhak memberi 
rezeki. seperti ilmu pengetahuan.  

Ibnu Hajar al‐‘Asqalani menjelaskan  tentang arti Allah Sang Pemberi Rezeki  (arRazzaaq) bahwa nama Sang 
Pemberi Rezeki bagi Allah sudah melekat sebelum Ia menciptakan  langit dan bumi. Adanya Sang Pemberi Rezeki 
berarti harus ada makhluk yang diberi rezeki, dalam arti bahwa ketika Sang Pemberi Rezeki (Allah) menciptakan 
makhluk‐Nya, maka rezeki tersebut harus sampai ke tangan mereka.2  

Hatim Al‐Asham pernah ditanya, “Apa saja dasar pemikiranmu tentang tawakal?”  

Ia menjawab,  “Dasar pemikiranku ada empat, yaitu  rezekiku  tidak akan dimakan orang  lain, maka aku  tidak 
begitu mempedulikannya. Amalku tidak akan dikerjakan orang lain, karena akulah yang mengerjakannya. Kematian 
akan datang kepadaku secara tiba‐tiba, maka aku harus segera mempersiapkan kebutuhannya, dan yang keempat, 
aku sadar bahwa diriku ini berada dalam pengawasan Allah, maka aku malu berbuat maksiat kepada‐Nya.”3      

Rezekimu sudah ditentukan oleh Allah Swt dan pasti akan sampai kepadamu pada saatnya, karena semuanya 
telah ditetapkan 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. 

Nabi  Muhammad  Saw  bersabda,  “Allah  telah  menetapkan  segala  sesuatunya  50  ribu  tahun  sebelum  Dia 
menciptakan langit dan bumi.” (HR. Muslim) 

Dari keterangan ini, apa yang kamu yakini? Hendaknya kamu yakin bahwa yang Maha Memberi sekaligus Sang 
Pemberi Rezeki adalah Allah Swt, tidak ada harapan yang layak disandarkan kecuali hanya kepada Allah Yang Maha 
Kuasa. 

Keyakinan seperti ini sudah diajarkan Nabi Muhammad Saw secara jelas kepada ummatnya, yaitu melalui anak 
kecil, yang bernama Ibnu Abbas saat berusia 9 tahun. Nabi Muhammad berkata kepadanya,  

“Wahai Ananda! Apabila kamu hendak meminta, maka mintalah kepada Allah, dan bila kamu hendak memohon 
pertolongan, maka mohonlah  kepada  Allah.  Ketahuilah,  seandainya  ada  sekelompok masyarakat  berkumpul,  dan 
hendak  memberi  kemanfaatan  kepadamu,  maka  hal  tersebut  bisa  saja  tidak  terjadi,  karena  Allah  Swt  telah 
menentukan lain kepadamu, (begitu pula sebaliknya) seandainya ada sekelompok masyarakat berkumpul, dan hendak 
mencelakakanmu, maka hal tersebut bisa saja tidak terjadi, karena Allah Swt telah menentukan lain kepadamu, dan 
kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghindarinya. Pena telah diangkat dan tulisan tinta telah kering.”4 

Betul,  semua  manusia  merasa  resah  dan  gelisah  mengenai  masalah  rezeki  karena  rezeki  sama  dengan 
datangnya  kematian,  hanya Allah  saja  yang mengetahuinya.  Rasulullah  Saw pernah menyampaikan  sebuah hadis 
qudsi,  

“Wahai hambaKu! Kalian semuanya dalam kesesatan, hanya Akulah yang dapat memberi kalian petunjuk, maka 
dari itu mintalah petunjuk kepadaKu – carilah hidayah dariKu – maka Aku akan beri petunjuk kepada kalian. Wahai 
hambaKu! Kalian semuanya dalam keadaan telanjang, hanya Akulah yang mampu menutup tubuh kalian, maka dari 
itu mintalah kepadaKu agar kamu dapat menutupi tubuhmu – carilah penutup dariKu – maka Aku akan beri penutup 
tubuhmu. Wahai hambaKu! Kalian telah berbuat dosa di siang dan di malam hari, Akulah yang mengampuni segala 
dosa,  maka  dari  itu  mintalah  ampunan  kepadaKu,  niscaya  Aku  akan  mengampuni  kalian.  Wahai  hambaKu! 
Sesungguhnya  kalian  tidak  akan  bisa memberikan  kemadharatan  kepadaKu,  begitu  juga  kalian  tidak  akan  bisa 
memberikan manfaat bagiKu.”  

Wahai saudaraku, mari kita perhatikan, hadis qudsi ini,  

“Jika generasi awal dan akhir, jin dan manusia berada pada satu tingkatan orang yang paling bertakwa di antara 
kalian, niscaya hal tersebut tidak menambah kekuasaanKu sedikit pun. Hai manusia, bila generasi awal dan akhir, jin 
dan manusia berada pada hati  seorang yang paling  jahat di antara kalian, niscaya hal  tersebut  tidak mengurangi 
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kekuasaanKu sedikit pun. Hai manusia, jika dari generasi pertama sampai terakhir, baik jin dan manusia berkumpul 
dalam satu tempat untuk meminta kepadaku, lalu masingmasing orang dipenuhi kebutuhannya, niscaya hal tersebut 
tidak mengurangi sedikit pun dari kekuasaanKu, kecuali hanya seperti  jarum yang dicelupkan di  laut. Hai manusia, 
sesungguhnya yang Aku hitung adalah amal perbuatanmu, kemudian Aku balas sesuai yang engkau kerjakan. Siapa 
saja yang menemukan kebaikan, bersyukurlah kepada Allah dan siapa yang mendapatkan dirinya kurang beruntung, 
jangan sekalikali menyalahkan orang lain, melainkan salahkanlah dirimu sendiri.” (HR. Muslim) 

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dinyatakan,  

“Proses penciptaanmu  ialah dikandung dalam perut  ibumu  selama 40 hari  sebagai  sperma, menjadi  segumpal 
darah  dalam  waktu  yang  sama,  menjadi  segumpal  daging  dalam  waktu  yang  sama,  kemudian  Allah  mengutus 
malaikat untuk meniupkan ruh dan diperintahkan untuk mencatat empat perkara, yaitu rezeki, ajal, amal, celaka atau 
bahagia.”  

Sedangkan  hadis  yang  diriwayatkan  oleh  Imam  Bukhari  saja  berbunyi,  “Sesungguhnya  Allah  menugaskan 
kepada  satu malaikat  bila  sperma  telah memasuki  rahim  wanita, maka  ia menghadap  dengan mengatakan,  ‘Ya 
Tuhanku,  sperma memasuki  rahim  wanita  ini.’  Bila  telah menjadi  darah  ia  berkata  kembali,  ‘Ya  Tuhanku,  telah 
menjadi darah.’ Bila telah menjadi segumpal darah ia berkata kembali,  ‘Ya Tuhanku, telah menjadi segumpal darah.’ 
Kemudian malaikat itu bertanya, ‘Ya Tuhanku, bagaimana rezeki, kapan ajal, bahagia atau celakakah ia?’” 

Diriwayatkan dari Abu Darda r.a, Rasulullah Saw bersabda,  

“Sesungguhnya rezeki itu akan mencari seseorang dan bergerak lebih cepat daripada ajalnya.”5 

Begitupula diriwayatkan dari Abu Umamah, Rasulullah Saw bersabda,  

“Sesungguhnya malaikat Jibril menghembuskan ke dalam hatiku bahwasanya jiwa hanya akan mati sampai tiba 
masanya dan memperoleh  rezekinya, maka bertakwalah kepada Allah,  carilah nafkah  yang baik,  jangan bermalas
malasan  dalam mencari  rezeki,  terlebih mencarinya  dengan  bermaksiat  kepada  Allah  karena  sesungguhnya  Allah 
tidak akan memberikan apa yang dicarinya kecuali dengan taat kepada—Nya.”6  

Amir  bin Abdul Qais  berkata,  “Ada  tiga  ayat  Allah  yang membuatku merasa  cukup  dan menjadikanku  tidak 
terlalu mengharapkan bantuan makhluk, yaitu:  

Pertama,  “Jika  Allah  menimpakan  sesuatu  kemudharatan  kepadamu,  maka  tidak  ada  yang  dapat 
menghilangkannya kecuali Dia. Dan jika Allah menghendaki kebaikan bagi kamu, maka tidak ada yang dapat menolak 
karuniaNya.” (Yunus [10]: 107) 

Kedua, “Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang 
dapat menahannya, dan  apa  saja  yang ditahan  oleh Allah, maka  tidak  seorang pun  yang  sanggup melepaskannya 
sesudah itu. Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (Faathir [35]: 2) 

Ketiga, “Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allahlah yang memberi rezekinya, dan dia 
mengetahui  tempat berdiam binatang  itu dan  tempat penyimpanannya. Semuanya  tertulis dalam Kitab yang nyata 
(Lauh mahfuzh).” (Huud [11]: 6) 

Allah Swt berfirman,  

“Dan  Jikalau Allah melapangkan  rezeki kepada hambahambaNya  tentulah mereka akan melampaui batas di 
muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendakiNya dengan ukuran. Sesungguhnya dia Maha mengetahui 
(keadaan) hambahambaNya lagi Maha Melihat.” (Asy‐Syuura [42]: 27) 

Ibnu Abbas mengatakan, “Sikap melampaui batas mereka adalah ketidakpuasan mereka atas rumah, binatang, 
kendaraan dan pakaian yang dimiliki, mereka ingin memiliki lebih banyak lagi. Seandainya mereka diberikan harta 
yang banyak, mereka pasti akan meminta yang lebih banyak lagi.”  

Dalam hal ini Rasulullah Saw bersabda,  

”Seandainya manusia mempunyai dua lembah emas, niscaya mereka meminta lembah emas yang ketiga.”  

Ada yang mengatakan, “Jika semua manusia disamaratakan rezekinya, niscaya tidak ada manusia yang tunduk 
kepada yang lain dan hal tersebut akan mematikan berbagai usaha.” 

 

1. Taubat Pembuka Rezeki 

Ibnul Qayyim membagi  istighfar menjadi dua macam;  istighfar  semata  (tanpa diiringi dengan  tobat),  seperti 
ucapan Nabi Nuh a.s dalam surat Nuuh ayat 10 di atas, dan ucapan Nabi Saleh a.s,  

“Hendaklah kamu meminta ampun kepada Allah, agar kamu mendapat rahmat." (An‐Naml [27]: 46) 
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Dan Firman Allah Swt,  

“Dan Allah sekalikali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) 
Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun." (Al‐Anfaal [8]: 33) 

Sedangkan istighfar yang kedua, adalah istighfar yang diiringi dengan tobat kepada Allah, seperti firman‐Nya,  

“Dan hendaklah kamu meminta ampun kepada Tuhanmu dan bertaubat kepadaNya.  (Jika kamu mengerjakan 
yang demikian), niscaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik (terusmenerus) kepadamu sampai kepada waktu 
yang  telah  ditentukan  dan  Dia  akan  memberi  kepada  tiaptiap  orang  yang  mempunyai  keutamaan  (balasan) 
keutamaannya.” (Huud [11]: 3) 

Sebagaimana ucapan Nabi Hud a.s kepada kaumnya,  

“Mohonlah ampun kepada Tuhanmu lalu bertaubatlah kepadaNya, niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat 
deras atasmu, dan Dia akan menambahkan  kekuatan  kepada  kekuatanmu, dan  janganlah  kamu berpaling dengan 
berbuat dosa." (Huud [11]: 52) 

Contoh istighfar jenis ini diperkuat dengan ucapan Nabi Saleh a.s pada surat yang sama kepada kaumnya,  

“Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan
Nya  kemudian  bertobatlah  kepadaNya.  Sesungguhnya  Tuhanku  amat  dekat  (rahmatNya)  lagi memperkenankan 
(doa hambaNya)." (Huud [11]: 61) 

Begitu pula ucapan Nabi Syu’aib a.s,  

“Dan mohonlah  ampun  kepada  Tuhanmu,  kemudian  bertobatlah  kepadaNya.  Sesungguhnya  Tuhanku Maha 
Penyayang lagi Maha Pengasih.” (Huud [11]: 90) 

Hakikat istighfar adalah agar terhindar dari kejelekan dosa. Ini sama dengan kata mughfir, yaitu sesuatu yang 
dipakai melindungi kepala dari kotoran. Karena itu, makna ‘tertutup’ sudah masuk dalam kata istighfar. Bila tidak 
demikian, maka sorban,  topi dan semacamnya tidak disebut sebagai mughfir dalam bahasa Arab. Oleh karenanya, 
kata  mugfir  harus  mengandung  pengertian  pencegahan  dan  melindungi.  Istighfar  inilah  yang  dapat  mencegah 
turunnya azab. Allah Swt berfirman,  

“Dan Allah sekalikali tidak akan mengazab mereka, sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah (pula) 
Allah akan mengazab mereka, sedang mereka meminta ampun." (Al‐Anfaal [8]: 33) 

Allah  Swt  tidak  menurunkan  azabnya  kepada  orang  yang  beristighfar.  Seseorang  yang  terus‐menerus 
melakukan perbuatan dosa, namun di samping itu ia juga beristighfar, maka hal tersebut tidak dinamakan istighfar 
sama  sekali,  dan  tidak  bisa menghindarkannya  dari  datangnya  azab.  Oleh  karena  itu,  istighfar  mengandung  arti 
taubat,  begitu  pun  sebaliknya  taubat  mengandung  istighfar.  Kedua  kata  tersebut  saling  terkait  dan  tidak  bisa 
dipisahkan. 

Arti maghfirah (ampunan) adalah bersihnya jiwa dari segala dosa. Sedangkan taubat adalah memperoleh hasil 
yang diinginkan setelah melalui proses  istighfar. Meski pengertiannya  terpisah, namun keduanya memiliki kaitan 
yang sama.7 

 

2. Taqwa yang Mendatangkan Rezeki 

“Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya  jalan ke  luar.” (At‐Thalaaq 
[65]: 3) 

“Yaj’al lahu makhraja” (Dia akan mengadakan baginya jalan ke luar), dijelaskan Al‐Qurthubi dengan mengutip 
perkataan Ar‐Rabi’ bin Khaitsam, yaitu dari semua masalah rumit yang dihadapi manusia. 

Ada pendapat lain menjelaskan kalimat “Waman yattaqillah” (Barang siapa yang bertakwa kepada Allah), maka 
akan diberi rezeki sebagai jalan keluar dan dilapangkan dari perkara yang menyempitkan hidupnya.  

Kalimat, “Wayarzuqhu min haitsu la yahtasib” (Dia memberikan rezeki dari arah yang tidak didugaduga), yaitu 
dari arah yang tidak dia sangka. Ibnu Uyainah menyebutnya dengan rezeki yang berkah.  

Allah  Swt  berfirman,  “Jikalau  sekiranya  penduduk  negerinegeri  beriman  dan  bertakwa,  pastilah  Kami  akan 
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi.” (Al‐A’raaf [7]: 96)  

Ayat ini ditafsirkan oleh Ibnu Katsir, yaitu mereka meyakini sekaligus membenarkan risalah yang dibawa oleh 
para  rasul,  dan menaati  semua  perintah  serta meninggalkan  semua  larangannya.  Jika  itu  yang mereka  lakukan, 
“Lafatahnaa  ‘alaihim barakaatin minas samaai wal ardhi (Pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah 
dari langit dan bumi), yaitu curahan hujan dari langit, dan kesuburan bumi.8   
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3. Tawakkal, Rezeki pun Akan Tiba 

Tawakal menurut  Imam Ahmad adalah amalan (perbuatan) hati, bukan amalan  lisan ataupun anggota tubuh 
lainnya, dan juga tidak disebut sebagai pengetahuan ataupun persepsi (anggapan) seseorang. Definisi lain tentang 
tawakal adalah penyerahan hati di hadapan Tuhan, yakni penyerahan diri terhadap berlakunya takdir. 

Sebagian  ulama  sepakat  bahwa  tawakal  itu  tidak  berarti menghilangkan  usaha, maka  tidak  disebut  tawakal 
kecuali setelah adanya usaha. Jika tidak demikian, tidak disebut tawakal melainkan disebut kemalasan dan tawakal 
yang tidak benar. 

Al‐Munawi  mengungkapkan,  “Tawakal  adalah  menampakkan  kelemahan  dan  menyandarkan  usaha  kepada 
Allah Swt.”9 

Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Umar bin Khaththab r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda, 

“Bila kamu sekalian bertawakal kepada Allah dengan sepenuhnya, tentu Dia akan memberikan rezeki kepadamu, 
layaknya  seekor  burung  yang  terbang  pagipagi  untuk  mencari  makan,  kemudian  kembali  sore  harinya  dalam 
keadaan kenyang.”10   

 

4. Kesabaran yang Mengantarkan pada Keberkahan 

Sabar adalah menahan diri agar tidak goncang, gundah, atau benci, menahan  lisan untuk tidak mengadu dan 
menahan anggota tubuh untuk tidak berbuat kerusakan.11 

Sebagaimana firman Allah, “Dan ingatlah akan hamba kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya, ‘Sesungguhnya 
Aku diganggu  setan dengan kepayahan dan  siksaan.’ Allah berfirman,  ‘Hantamkanlah kakimu,  inilah air yang  sejuk 
untuk mandi dan untuk minum!’ Dan kami anugerahi dia (dengan mengumpulkan kembali) keluarganya dan (Kami 
tambahkan) kepada mereka sebanyak mereka pula sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orangorang yang 
mempunyai pikiran. Dan ambillah dengan tanganmu seikat (rumput), maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu 
melanggar  sumpah.  Sesungguhnya  kami  dapati  dia  (Ayyub)  seorang  yang  sabar.  Dialah  sebaikbaik  hamba. 
Sesungguhnya dia amat taat (kepada Tuhannya).” (Shaad [38]: 41‐44) 

Nabi  Ayyub  a.s  diuji  oleh  Allah  Swt  dengan  penderitaan,  baik  pada  tubuh,  harta  ataupun  anaknya.  Seluruh 
anggota tubuhnya mengalami sakit, sehingga hanya hatinya yang selamat. Hartanya habis dan tidak  tersisa untuk 
menyembuhkan  penyakitnya.  Namun  isterinya  masih  sayang  kepadanya,  karena  ia  percaya  kepada  Allah  dan 
kenabian Nabi Ayyub a.s. Sang isteri mencari nafkah dengan menjadi pembantu rumah tangga. Upahnya ia gunakan 
untuk merawat dan memberi makan Nabi Ayyub a.s selama 18 tahun.  

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Ketika Nabi Ayyub sedang mandi,  jatuhlah belalang dari emas,  lalu  ia menempelkannya di baju. Allah berkata 
kepadanya, ‘Wahai Ayyub, bukankah Aku telah membuatmu kaya?’ Jawab Ayyub, ‘Benar, tapi aku tidak bisa jauh dari 
keberkahanMu.’”12     

 

5. Ridha yang Meluaskan Rezeki 

Dari Aisyah r.a, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Allah Swt menguji hambaNya melalui rezeki yang telah diberikan kepadanya. Barang siapa ridha dengan apa 
yang sudah dibagi oleh Allah, maka Ia memberikan keberkahan di dalamnya dan meluaskan rezekinya. Dan barang 
siapa yang tidak ridha, maka Allah tidak akan memberi keberkahan dan tidak meluaskan rezekinya.”13 

Hasan Al‐Bashri mengatakan, “Barang siapa yang ridha atas sesuatu yang telah dibagi oleh Allah, maka Allah 
akan meluaskan rezekinya dan memberkatinya. Sebaliknya, barang siapa yang tidak ridha atas sesuatu yang telah 
dibagi oleh Allah, maka Allah tidak akan meluaskan rezekinya dan tidak akan memberkatinya.”14 

 

6. Syukur yang Melipatgandakan Nikmat 

Syukur adalah tampaknya pengaruh nikmat Allah dalam lisan seseorang berupa pujian dan pengakuan, dalam 
hati berupa kesaksian dan rasa cinta, dan dalam anggota tubuh berupa ketundukan dan ketaatan. Landasan syukur 
ada lima macam: 

                                                 
9 Faidh alqadir 5/311. 
10 Hadis ini diriwayatkan oleh beberapa perawi: Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Hakim. Shahih alJami 5254.  
11 Madarij asSalikin 2/162. 
12 HR. Ahmad dan Tirmidzi. 
13 HR. Ahmad. AsSilsilah ashShahihah 1658. 
14 ArRidha ‘Anillah, hal 122‐123. 



1. Tunduknya orang yang mendapat nikmat kepada pemberi nikmat. 
2. Timbulnya rasa cinta. 
3. Mengakui segala kenikmatan yang diberikan oleh‐Nya. 
4. Memuji kepada yang memberi karunia atas nikmat yang telah diberikan kepadanya. 
5. Tidak mempergunakan nikmat untuk hal‐hal yang tidak baik.15 

Allah  berfirman,  “Tatkala  Tuhanmu  memaklumkan,  ‘Sesungguhnya  jika  kamu  bersyukur,  pasti  kami  akan 
menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azabKu sangat pedih.’” 
(Ibrahim [14]: 7) 

Ibnu Katsir menafsirkannya,  “Jika  kalian mensyukuri nikmat‐Ku,  tentu Aku  akan  tambah nikmatmu. Namun, 
jika kamu mengingkari nikmat‐Ku, ketahuilah azabku sangatlah pedih. Bisa jadi dengan dicabutnya nikmat‐nikmat 
itu,  ditambah  lagi  mereka  akan  dikenai  siksa.”16  Sedangkan  Al‐Qurthubi  menjelaskan,  “Jika  kalian  mensyukuri 
nikmat‐Ku, tentu karunia‐Ku akan Kutambah. Ayat tersebut menjelaskan dengan nyata bahwa syukur adalah salah 
satu sebab bertambahnya nikmat.”17 

Allah Swt berfirman,  “Dan Allah  telah membuat suatu perumpamaan  (dengan)  sebuah negeri yang dahulunya 
aman  lagi  tenteram,  rezekinya  datang  kepadanya  melimpah  ruah  dari  segenap  tempat,  tetapi  (penduduk)nya 
mengingkari  nikmatnikmat Allah,  karena  itu Allah merasakan  kepada mereka  pakaian  kelaparan  dan  ketakutan, 
disebabkan apa yang selalu mereka perbuat.” (An‐Nahl [16]: 112) 

 

7. Shalat yang Tak Terlalaikan 

Ketika manusia melaksanakan  shalat,  otomatis  aktivitas  duniawinya  terhenti  sebentar,  dan  ketika  sebagian 
orang terpedaya oleh dunia dan bekerja tanpa henti untuk mendapatkan harta sampai‐sampai harus meninggalkan 
shalat, maka Allah menjelaskan  bahwa menghentikan  aktivitas mencari  rezeki  demi melaksanakan  shalat  adalah 
wajib.  Allah  Swt menghubungkan  ayat  antara menghentikan  aktivitas mencari  dunia,  demi melaksanakan  shalat 
dalam firman‐Nya,  

“Lakilaki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingat Allah, dan (dari) 
mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 
penglihatan menjadi goncang.  (Mereka mengerjakan yang demikian  itu)  supaya Allah memberikan balasan kepada 
mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia
Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakiNya tanpa batas.” (An‐Nuur [24]: 38) 

Dari Abu Umamah, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Ada tiga orang yang semuanya menjadi tanggungan Allah Swt, bila ia hidup maka Allah akan menanggung dan 
mencukupi rezekinya, dan  jika dia mati maka Allah akan memasukkannya ke surga. Tiga orang  itu, pertama, orang 
yang masuk ke dalam rumahnya, lalu mengucapkan salam. Maka dia akan ditanggung oleh Allah. Kedua, orang yang 
pergi ke masjid, maka keselamatannya ditanggung olehNya. Ketiga, orang yang berjihad di  jalan Allah, maka Allah 
akan menanggung dirinya.”18    

 

8. Berinfaklah, Niscaya Allah akan Berinfak Padamu! 

Imam An‐Nawawi mengungkapkan, “Infak yang terpuji adalah  infak untuk  jalan kebaikan, ketaatan, keluarga 
atau tamu.”19 Sementara Al‐Qurthubi menambahkan, “Berinfak mencakup hal‐hal yang wajib dan sunnah.”20  

Allah Swt berfirman,  

“Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rezeki yang 
sebaikbaiknya.” (Sabaa’ [34]: 39) 

Seorang muslim yang berinfak di jalan Allah, maka Dia akan menggantikannya dengan yang lebih baik. Segala 
apa yang ada di genggaman manusia akan rusak dan hilang. Sementara ganti yang telah disiapkan Allah, tidak akan 
rusak atau musnah. Kemudian dia menegaskan dengan firman‐Nya,  

Kebaikan Pemberi rezeki yang dimaksud dalam ayat di atas terdapat pada empat hal:  

1. Allah tidak akan menundanya dari waktu yang dibutuhkan. 
2. Allah tidak mengurangi dari batas yang dibutuhkan. 

                                                 
15 Madarij asSalikin 2/254. 
16 Ibnu Katsir 2/353. 
17 AlQurthubi 9/353. 
18 HR. Abu Daud dan Ibnu Majah. AtTarghib wa atTarhib 316. 
19 Fath alBari 3/358. 
20 Fath alBari 3/358. 



3. Allah tidak perhitungan. 
4. Allah tidak merasa berat untuk memberi pahala. 

Allah berfirman,  

“Setan menjanjikan (menakutnakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir), 
sedang Allah menjadikan untukmu ampunan dariNya dan karunia. Dan Allah Maha  luas  (karuniaNya)  lagi Maha 
Mengatahui.” (Al‐Baqarah [2]: 268) 

Tafsir  ayat  di  atas  menurut  Ibnu  Katsir  sebagai  berikut,  “Asysyaithaanu  ya’idukum”  (Setan  menjanjikan 
(menakutnakuti)  kamu), maksudnya  setan menakutimu  dengan  kemiskinan,  agar  kamu  tidak menginfakkan  apa 
yang kamu miliki di jalan Allah.  

“Waya’murukum  bil  fahsyaa’”  (Dan menyuruh  kamu  berbuat  kejahatan),  maksudnya  selain  setan  menakut‐
nakuti  dengan  kemiskinan,  sehingga  manusia  tidak  mau  berinfak,  dia  juga  menyuruh  manusia  berbuat  dosa, 
maksiat, dan segala hal yang dilarang Allah Swt.  

“”Wallaahu  ya’idukum  maghfiratan  minhu”  (Sedang  Allah  menjadikan  untukmu  ampunan  daripadaNya), 
sebagai sebuah perbandingan dengan apa yang telah diperintahkan setan untuk berbuat hal‐hal keji. 

“Wa  fadhlan”  (Dan  karunia),  maksudnya  sebagai  perbandingan  dengan  apa  yang  dilakukan  setan  dalam 
menakut‐nakuti manusia dengan kemiskinan. “Dan Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Mengetahui.”21 

Menurut  Al‐Qurthubi,  ampunan  (maghfirah)  adalah  tertutupnya  dosa  atau  ‘aib  hamba  ketika  di  dunia  dan 
akhirat.  Sementara  karunia  (fadhlan)  adalah  rezeki  di  dunia  dan  keluasan  serta  kenikmatan  dunia  akhirat, 
semuanya adalah janji Allah Swt.22 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda,  

“Allah berfirman, ‘Berinfaklah kamu, niscaya Aku akan berinfak kepadamu.’”23  

Dari Asma’ binti Abu Bakar r.a, ia berkata, Rasulullah Saw bersabda,  

“Berikanlah, dan jangan kamu tahan! Bila kamu tahan, Allah juga akan menahan (rezekimu).”24  

Rasulullah Saw bersabda,  

“Bersedekahlah, dan jangan kamu tahan, (kalau itu kamu lakukan) Allah akan menahan karuniaNya padamu.”25 

Rasulullah Saw juga bersabda,  

“Janganlah  kamu  tahan  (dermamu),  (kalau  itu  kamu  lakukan)  Allah  Swt  juga  akan  menahan  (dermaNya) 
kepadamu, dan permudahlah semampumu dalam memberi.”26 

Rasulullah Saw juga bersabda,  

“Janganlah kamu simpan (dermamu), niscaya Allah juga akan menyimpan (dermaNya) kepadamu.”27  

Hadis tersebut juga mengandung makna, kita dilarang enggan dalam berinfak karena takut miskin. 

Sebagaimana  juga  bunyi  hadis  yang  diriwayatkan  dari  Asma’,  ia  berkata  bahwa  Rasulullah  Saw  bersabda, 
“Berinfaklah  dan  jangan menghitunghitung  infakmu.  Jika  itu  kamu  lakukan,  Allah  juga  akan menghitunghitung 
pemberianNya  untukmu.  Dan,  janganlah  kamu menahan  pemberianmu,  jika  itu  kamu  lakukan,  Allah  juga  akan 
menahan pemberianNya untukmu.”28 

Hadis ini dijelaskan oleh Al‐Munawi sebagai berikut, “’Berinfaklah,’ maksudnya berinfaklah kamu, Wahai Asma’ 
binti  Abu  Bakar  As‐Shiddik.  ‘Jangan  kamu  hitunghitung,’  maksudnya  jangan  sedikit  pun  kamu  sisakan 
pemberianmu untuk  kamu  simpan atau  jangan kamu hitung‐hitung harta  yang kamu  infakkan,  bisa  jadi  itu  yang 
menyebabkan kamu tidak jadi untuk berinfak. 

Sedangkan maksud  kalimat  ‘Allah  Swt  juga  akan menahan  pemberianNya  untukmu’  adalah  Allah  Swt  akan 
mengurangi  rezekimu  dengan  cara  mencabut  keberkahan,  menahan  karunia  atau  dengan  menghitung‐hitung 
perbuatanmu di akhirat nanti.”29 

                                                 
21 Ibnu Katsir 1/278. 
22 AlQurthubi 3/329. 
23 HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim. 
24 HR. Bukhari dan Tirmidzi. 
25 HR. Bukhari. 
26 HR. Bukhari dan Tirmidzi. 
27 HR. Bukhari dan Tirmidzi. 
28 HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim. 
29 Faidh AlQadir 3/61. 



Imam An‐Nawawi menambahkan,  “Allah  Swt  akan menahan pemberian‐Nya  kepadamu,  bila  kamu menahan 
infakmu. Dia pelit kepadamu, bila kamu pelit. Begitupula Dia akan menahan karunia‐Nya untuk diberikan kepadamu 
sebagaimana kamu menahan infak dan sedekahmu.”30 

Rasulullah Saw bersabda,  

“Wahai Bilal, berinfaklah! Dan jangan takut miskin terhadap Dzat yang memiliki Arsy’.”31 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Ada  seorang  lakilaki  termenung  di  tanah  lapang,  tibatiba  dia mendengar  suara dari  arah  awan,  ‘Siramlah 
lahan si fulan,’ maka awan itu bergerak ke arah lahan tersebut. Lalu terjadilah hujan deras sampaisampai saluran air 
yang ada di lahan tersebut penuh dengan air. Lakilaki tadi penasaran, lalu mendatangi lahan itu. Dia melihat seorang 
lakilaki berdiri di  tengah  lahan  sedang mengatur aliran air dengan  cangkulnya. Lakilaki yang pertama menyapa, 
‘Wahai hamba Allah,  siapakah namamu?’ Lakilaki pemilik  lahan  itu menjawab,  ‘Namaku Fulan.’ Nama  yang  sama 
yang  disebutkan  oleh  suara  dari  awan.  Pemilik  lahan  balas  bertanya,  ‘Wahai  tuan, mengapa  Anda menanyakan 
namaku?’ Lakilaki itu menjawab,  ‘Aku tadi mendengar suara berasal dari awan yang menyebabkan turunnya hujan 
ini mengatakan begini,  ‘Siramlah lahan si Fulan’ sesuai dengan namamu. Sebetulnya apa yang Anda perbuat, hingga 
Anda mendapat kemuliaan ini?’ Lalu dijawab oleh pemilik lahan, ‘Jika itu yang Anda dengar, sebenarnya begini. Setiap 
kali  lahan  ini  panen,  maka  aku  akan  menyedekahkan  sepertiganya.  Sepertiga  yang  lain  untuk  makan  aku  dan 
keluargaku. Sedang sepertiganya lagi aku gunakan untuk menanam kembali lahan ini.’”  

Dalam riwayat yang lain, “Sepertiganya aku berikan untuk orangorang miskin, para pemintaminta, serta ibnu 
sabil.”32  

Abu Darda berkata, Rasulullah Saw bersabda,  

“Setiap pagi tiba, seseorang selalu diiringi dua malaikat yang turun. Salah satunya berdoa, ‘Ya Allah, berikanlah 
ganti bagi orang yang sedekah,’ sedang malaikat yang lainnya berdoa, ‘Ya Allah, hancurkanlah orang yang bakhil.’”33 

 

9. Berinfaklah untuk Para Pencari dan Ahli Ilmu 

Anas  berkata  bahwa  pada  zaman  Nabi  Muhammad  Saw  ada  dua  orang  bersaudara,  yang  satu  belajar  ilmu 
agama  kepada  Nabi,  sementara  yang  satunya  lagi  bekerja.  Kemudian  seorang  yang  bekerja  tadi  mengadukan 
saudaranya  yang  hanya  belajar  kepada  Nabi.  Nabi  memberikan  jawaban,  “Bisa  jadi  rezeki  yang  kamu  dapatkan 
disebabkan saudaramu.”34 

Ibnu Mubarak mengkhususkan pemberian atau infaknya hanya kepada orang‐orang yang berilmu. Maka suatu 
kali mereka bertanya, “Mengapa kamu tidak memberikan untuk masyarakat umum?”  

Ibnu  Mubarak  menjawab,  “Aku  tidak  mengetahui  kedudukan  yang  lebih  tinggi  dan  mulia  setelah  kenabian 
selain  kedudukan  para  ulama.  Jika  para  ulama  disibukkan  dengan  keperluan  rumah  tangga  dan  kehidupannya, 
mereka tidak bisa konsentrasi dalam ilmunya atau dalam mengajar. Menjadikan mereka konsentrasi dalam belajar 
dan ilmu adalah lebih baik dan mulia.”35  

 

10.  Sayangi Anak Yatim, Hajatmu akan Terpenuhi 

Diriwayatkan dari Abu Darda, ada seorang lelaki mengadu kepada Nabi Muhammad Saw tentang hatinya yang 
keras. Maka Nabi Saw berkata kepadanya,  

“Apakah  kamu  ingin  hatimu  lunak  dan  hajatmu  terpenuhi?  Sayangilah  anak  yatim,  usaplah  kepalanya,  dan 
berilah  mereka  makan  dari  sebagian  makananmu,  niscaya  hatimu  menjadi  lembut  dan  hajatmu  pun  akan 
terpenuhi.”36   

 

11. Kaum Miskin Penyebab Rizki Kalian 

Abu  Darda  berkata,  “Aku mendengar  Rasulullah  Saw  bersabda,  ‘Carilah  aku  di  antara  kaum miskin,  karena 
kalian diberi rezeki dan ditolong sebab kaum miskin yang ada di sekeliling kalian.’”37  

Imam Ali Al‐Qari menjelaskan hadis ini, yaitu carilah ridhaku dengan berbuat baik kepada fakir miskin.38 
                                                 

30 Syarah Muslim 3/69. 
31 HR. Al‐Bazar dan Thabrani dalam Shahih alJami 1512. 
32 HR. Muslim. 
33 HR. Bukhari dan Muslim. 
34 HR. Tirmidzi dan Hakim. 
35 Tafsir alQasimi 3/250. 
36 Thabrani dalam Shahih alJami 80. 
37 Diriwayatkan oleh beberapa perawi: Ahmad, Muslim, Ibnu Hibban dan Bukhari serta Al‐Hakim dalam alAdab alMufrad.  



Al‐Munawi menjelaskan hadis di atas dengan mengutip perkatan Qadhi Iyadh, “Yakni carilah dan dekatilah aku 
dengan cara mendekati fakir miskin, selalu memeriksa kondisi mereka, menjaga hak‐hak mereka, dan berbuat baik 
kepada  mereka,  baik  dengan  ucapan,  perbuatan,  atau  memberikan  pertolongan  kepada  mereka.  Sesungguhnya 
kalian mendapat rezeki karena mereka.”39 

 

12. Berbakti pada Orang Tua  

Diriwayatkan dari Anas r.a, Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang siapa yang  ingin umurnya dipanjangkan, dan rezekinya ditambah, hendaknya berbakti kepada kedua 
orang tua dan menyambung tali silaturrahim.”40  

 

13. Berjihadlah … Karena Rezeki Berada di Bawah Bayangan Tombak! 

Dari Ibnu Umar, bahwasanya Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Aku diutus menjelang kiamat dengan pedang sampai Allah Swt sajalah yang disembah, tidak ada sekutu bagi
Nya, Dia menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku dan menjadikan kehinaan dan kenistaan bagi orang yang 
menyalahi perintahku. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia menjadi bagian dari mereka.”41 

Salah seorang sahabat meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Ada seorang wanita – yang tinggal di Madinah – bergabung dalam pasukan kaum muslimin. Ia meninggalkan 
dua belas kambing betina dan alat untuk memintal benang. Rasulullah Saw mengatakan bahwa wanita itu kehilangan 
seekor kambing dan alat pemintalnya. Perempuan itu berkata,  ‘Tuhan! Engkau telah menjamin bagi siapa saja yang 
pergi  berjuang  di  jalanMu  bahwa  Engkau  akan  menjaganya.  Kini  aku  kehilangan  seekor  kambing  dan  alat 
pemintalku. Aku mohon kepadaMu, kembalikanlah kambing dan alat pemintalku.’ Kemudian Rasulullah menceritakan 
tentang  kesungguhan  perempuan  tersebut  dalam memohon  kepada  Allah.  Rasulullah  bersabda,  ‘Keesokan  harinya 
perempuan  tersebut mendapatkan  kambing  dan  alat  pemintalnya  yang  serupa.  Jika  kamu mau  silakan  tanyakan 
padanya.’”42 

Perhatikanlah  akibat  ketamakan  terhadap  kedudukan,  pangkat  dan  harta  yang melalaikan  kewajiban  jihad! 
Perhatikanlah  akibat  seseorang  yang meninggalkan  jihad,  sehingga  Andalus  hilang  dari  tangan  kaum muslimin? 
Bagaimana ia hidup dengan kehinaan dan kemiskinan setelah itu?  

Dia adalah Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Nashar, atau disebut juga dengan Muhammad kesebelas, salah 
satu raja terakhir kerajaan Granada. Dia telah meninggalkan jihad dan menyerahkan kerajaannya kepada dua raja 
Katholik,  hanya  karena  mendapat  jaminan  bahwa  dia  dan  anak  cucunya  bisa  berkuasa  di  daerah  Kurbuchah, 
Dilayah, Marsyanah, Bluudz, Luther, Sbleisy, Agerger, Arjeih, dan Andros. Dia memimpin atas nama Raja Fernando 
dan  Isabela. Di  sana  ia dikenai pajak yang  tinggi dan  juga upeti. Abu Abdillah,  si  raja kecil  yang  tergiur dunia  itu 
menangis  sedih  di  depan  istana  merahnya.  Maka  ibunya  berkata,  “Untuk  apa  kamu  menangis  seperti  wanita, 
padahal kamu tidak pernah menjaga kerajaanmu sebagaimana layaknya seorang raja.” 

Dia  tidak meninggalkan apapun bagi anak cucunya kecuali kelaparan, hidup terusir dan kekurangan. Bahkan 
Al‐Muqri telah menyaksikan keturunan raja tersebut di Fez, mereka hidup dari sedekah dan meminta‐minta. 

Al‐Muqri pernah singgah di Fez pada awal abad ke‐17 M. bertepatan dengan tahun 1027 H. Dia mencari jejak 
sejarah  kerajaan  Raja  Abu  Abdillah,  maka  ia  berkunjung  ke  Istana  tapi  tenyata  istana  tersebut  telah  dijual  oleh 
kedua  putra  raja  sejak  puluhan  tahun  yang  lalu,  kemudian  dia mengetahui  bahwa  keturunan  Raja  Abu  Abdillah 
hidup  terlunta‐lunta  dan  hidup  dari  sedekah manusia.  Semua  itu menjadi  pelajaran  berharga  bagi  generasi  yang 
akan datang.43  

Mengenai  keutamaan  jihad  yang  lain,  telah  kita  singgung  dalam  penjelasan  hadis  ini,  “Ada  tiga  orang  yang 
berhak mendapat pertolongan Allah.” Salah satunya adalah orang yang berjuang di jalan Allah Swt.44  

 

14.  Hijrah 

Menurut  Raghib  Al‐Asfahani,  hijrah  adalah  keluar  dari  negeri  kafir menuju  negeri  iman,  seperti  orang  yang 
hijrah dari Mekah ke Madinah.45 
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Firman Allah Swt: 

“Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan 
rezeki yang banyak.” (An‐Nisaa’ 4:100) 

Ibnu Katsir menjelaskan, “Ini adalah sebuah motivasi untuk berhijrah dan anjuran memisahkan diri dari orang‐
orang musyrik. Di mana pun orang beriman berada, ia akan menemui jalan alternatif dan suatu tempat yang dapat 
digunakan untuk berlindung.” 

Ibnu Abbas menjelaskan  ayat  di  atas,  “Yaitu berhijrah dari  satu  tempat  ke  tempat  lain,  dan maksud  kalimat 
wasa’ah  berarti  rezeki.”  Sedangkan  Qatadah  menafsirkan  ayat  ini,  “Yaitu  berhijrah  dari  kesesatan  kepada  jalan 
kebenaran, atau dari kemiskinan menuju kepada kekayaan.”46 

Sa’ah menurut penjelasan Imam Ar‐Razi adalah dalam masalah rezeki.47 

Sedangkan Sa’ah menurut Imam Malik adalah keluasan daerah atau negeri.48 

Komentar atas pernyataan‐pernyataan di atas, dilontarkan oleh Al‐Qurthubi, “Ucapan Imam Malik ini merujuk 
pada bahasa Arab yang fasih. Daerah yang luas dan banyaknya tempat perlindungan menunjukkan keluasan rezeki 
dan kelapangan hati.”49 

Imam Ar‐Razi menjelaskan kesimpulan tafsir ayat di atas, “Kesimpulannya bisa kita katakan, ‘Hai manusia, bila 
kalian enggan hijrah dari negeri asalmu, karena takut susah dan bakal menemui hambatan dalam perjalanan, maka 
hilangkanlah ketakutanmu  itu. Karena Allah Swt akan memberimu kenikmatan  tiada  tara dan derajat mulia. Bisa 
jadi hijrahmu itu menyebabkan musuh‐musuhmu segan dan rezekimu menjadi gampang.’”50 

Sedangkan  Abdur  Rahman  As‐Sa’di  menjelaskan,  “Ayat  ini  merupakan  motivator  dan  pendorong  untuk 
berhijrah, serta  menjelaskan berbagai keuntungan berhijrah. Oleh karenanya Allah Swt menjanjikan kepada orang 
yang  berhijrah  demi  mencari  keridhaan‐Nya,  berupa  tempat  hijrah  yang  luas  dan  kelapangan  rezeki.  Keluasan 
tempat hijrah mencakup kemaslahatan agama, sedangkan keluasan rezeki mencakup kemaslahatan dunia.  

Ibnul Qayyim berkata, “Tema bab ini dan prinsip terpentingnya adalah ‘Siapa saja yang meninggalkan sesuatu 
karena Allah, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik.’ Ketika kaum Muhajirin meninggalkan rumah‐
rumah  dan  tanah  kelahiran mereka, meninggalkan  sesuatu  yang  paling mereka  cintai, maka  Allah menggantinya 
dengan berbagai kemenangan dan menjadikan mereka sebagai penguasa di muka bumi, baik di barat atau timur.”51   

 

15.  Silaturrahiim 

Al‐Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan, “ArRahiim dengan ha yang dibaca fathah dan kasrah, berarti keluarga dekat, 
yaitu  orang  yang mempunyai  hubungan  nasab,  baik  sebagai  ahli waris  atau  bukan,  sebagai mahram  atau  bukan 
mahram.”  Menurut  pendapat  yang  lain,  mereka  adalah  orang‐orang  yang  semahram  saja,  tetapi  pendapat  yang 
pertama lebih kuat, karena pendapat yang kedua mengecualikan anak‐anak paman dari ayah dan ibu dari kelompok 
“ZawilArhaam” padahal seharusnya tidak demikian.”52 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Saw bersabda,  

“Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah tali silaturrahmi.”53 

Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Saw bersabda,  

“Siapa saja yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, maka sambunglah tali silaturrahmi.”54 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi Saw bersabda,  

“Belajarlah  dari  nasab  kalian  sesuatu  yang  dapat  menyambung  tali  silaturrahmi,  karena  sesungguhnya 
silaturrahmi menimbulkan rasa cinta dalam keluarga, memperbanyak rezeki dan dapat memanjangkan usia.”55 

Diriwayatkan dari Ali bahwa Nabi Saw bersabda,  

“Siapa  saja  yang  suka  dipanjangkan  usianya,  diluaskan  rezekinya,  dan  terhindar  dari  su’ul  khatimah, maka 
bertakwalah kepada Allah dan sambunglah tali silaturrahmi.”56 
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Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi Saw bersabda,  

“Siapa  saja  yang  bertakwa  kepada  Allah  dan  suka  menyambung  tali  silaturrahmi,  maka  usianya  akan 
dipanjangkan, rezekinya dilapangkan dan disukai keluarganya.”57 

Diriwayatkan dari Abu Bakar bahwa Nabi Saw bersabda,  

“Pahala  amal  yang  paling  cepat  dibalas  ialah  silaturrahmi,  sehingga  suatu  keluarga  yang  bukan  baikbaik, 
hartanya akan  terus berkembang dan  jumlahnya bertambah banyak,  jika mereka saling bersilaturrahmi. Tidak ada 
satu keluarga yang saling bersilaturrahmi menjadi miskin.”58 

Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Saw bersabda, “Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya oleh Allah 
dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturrahmi.”59 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Seseorang  tidak membuka pintu pemberian atau silaturrahmi, kecuali Allah menambahkan baginya dan  tidak 
seorang  pun  yang membuka  pintu  permintaan  dengan  tujuan  untuk memperbanyak  harta,  kecuali  Allah  semakin 
menguranginya.”60 

 

16.  Berhaji dan Umrah 

Dari Ibnu Abbas r.a, Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Sambunglah  antara  haji  dan  umrah,  karena  keduanya  dapat  menghapus  kemiskinan  dan  dosadosa, 
sebagaimana alat kikir yang menghilangkan karat pada besi.”61  

Dari Jabir, Nabi Muhammad Saw bersabda, “Teruskanlah haji dan umrahmu, karena keduanya dapat menghapus 
kemiskinan dan dosadosa, sebagaimana alat kikir menghilangkan karat.”62 

Dari Ibnu Mas’ud, Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Sambunglah  antara  haji  dan  umrah,  karena  keduanya  dapat  menghapus  kemiskinan  dan  dosadosa, 
sebagaimana api menghilangkan kotoran besi, emas atau perak. Dan balasan haji mabrur adalah surga.”63 

 Dari Umar bin Khaththab r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Sambunglah haji dan umrah, karena menyambung antara keduanya menyebabkan kemiskinan hilang dan dosa
dosa terhapus, sebagaimana api menghilangkan karat pada besi.”64 

Kalimat,  “Menghapus  kemiskinan,”  menurut  Mubarakfuri  berarti  menghilangkannya.  Kemiskinan  yang 
dimaksud di sini ada dua macam. Pertama, kemiskinan yang tampak. Hilangnya dengan mendapatkan harta. Kedua, 
kemiskinan yang tidak tampak. Hilangnya dengan mendapatkan kekayaan hati.”65  

 

17. Beribadah Sepenuh Hati 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Sesungguhnya Allah berfirman, ‘Wahai manusia, kosongkanlah hatimu untuk beribadah kepadaKu, maka akan 
Aku penuhi  kekayaan dalam hatimu dan Kututup  kemiskinanmu, bila  kamu  tidak melakukannya, maka Aku akan 
memenuhi kedua tanganmu dengan kesibukan dan tidak Aku tutup kemiskinanmu.’”66  

Ibnu Katsir menjelaskan  firman Allah,  “Jika kamu  telah  selesai dari  satu pekerjaan, maka kerjakan pekerjaan 
yang lain dengan sungguhsungguh. Dan kepada Tuhanmu kamu mencari ridhaNya.” (Al‐Insyiraah [94]: 7‐8)  

Apabila kamu selesai dengan urusan duniamu, maka laksanakan ibadah dengan sebenar‐benarnya. Kosongkan 
hatimu, serta sucikan niatmu untuk beribadah kepada Allah Swt. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Tidak  dianggap  shalat  seseorang,  bila  di  hadapannya  ada makanan,  atau  dia menahan  dua  kotoran  (angin 
(kentut), atau kencing).”  
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Beliau juga bersabda,  

“Bila  shalat  telah  didirikan  (berkumandang  iqamat)  dan  makan  malam  disajikan,  maka  makan  malamlah 
terlebih dahulu.”67  

Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar, dari Rasulullah Saw dalam sebuah hadis qudsi,  

“Tuhan kalian yang Maha Mulia berfirman,  ‘Wahai anak Adam, kosongkanlah hatimu untuk beribadah kepada
Ku,  niscaya  Aku  penuhi  hatimu  dengan  kekayaan  dan  Aku  penuhi  tanganmu  dengan  rezeki. Wahai  anak  Adam, 
janganlah menjauhiKu, bila kamu lakukan niscaya Aku penuhi hatimu dengan kemiskinan dan Aku penuhi tanganmu 
dengan kesibukan.”68 

 

18. Memulainya di Pagi Hari 

Dari Shakhar Al‐Ghamidi berkata, Rasulullah Saw bersabda,  

“Ya Allah, berilah keberkahan kepada umatku di waktu paginya.” 

Bila Rasulullah Saw hendak mengirim pasukan, maka beliau memberangkatkan mereka di pagi hari. Shakhar 
adalah seorang pedagang yang membawa dagangannya di waktu pagi, lalu pulang mendapatkan keuntungan.69   

Dalam kitab Tuhfat al‘Ahwadzi dijelaskan, “Yang dimaksud di waktu pagi adalah awal siang.” 

Al‐Munawi mengutip pendapat An‐Nawawi dalam “Ru`usul Masaa`il” mengatakan,  “Bagi orang yang memiliki 
pekerjaan  rutin  seperti  membaca  Al‐Quran,  mempelajari  ilmu  agama,  bertasbih,  i’tikaf  atau  perbuatan  lainnya, 
kerjakanlah  di  waktu  pagi,  demikian  juga  dengan  memulai  sebuah  perjalanan  atau  akad  nikah,  hal  ini  untuk 
menjalani perintah yang terdapat dalam hadis ini.”70  

Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah Saw bersabda, “Keberkahan diberikan kepada umatku di pagi hari.”71 

Ibnu Hajar menjelaskan, “Hadis tersebut tidak berarti melarang bertransaksi atau beraktivitas selain pagi hari, 
melainkan  hanya  sebagai  penjelasan  tentang  keberkahan waktu  pagi,  karena  suasana  pagi  hari masih  segar  dan 
tubuh masih semangat.” 

Suatu hari Abdullah bin Abbas melihat seorang anak‐laki‐laki sedang tidur Subuh, “Bangun! Apakah kamu tidur 
di saat rezeki sedang dibagibagikan?”72 

Ibnul Qayyim menambahkan, “Tidur pagi dapat menghalangi datangnya rezeki, karena waktu pagi merupakan 
saat  di  mana  sebagian  besar  makhluk  hidup  mencari  rezeki.  Waktu  pagi  merupakan  waktu  pembagian  rezeki. 
Karena itu, kita sangat dianjurkan untuk tidak tidur di pagi hari, kecuali ada udzur atau terpaksa.”73 

 

19. Bersungguhsungguh Mengamalkan Ajaran Islam 

Allah Swt berfirman,  

“Dan  sekiranya mereka  sungguhsungguh menjalankan  (hukum) Taurat,  Injil dan  (AlQuran) yang diturunkan 
kepada mereka  dari  Tuhannya,  niscaya mereka  akan mendapat makanan  dari  atas mereka  dan  dari  bawah  kaki 
mereka.  Di  antara  mereka  ada  golongan  yang  pertengahan.  Dan  alangkah  buruknya  apa  yang  dikerjakan  oleh 
kebanyakan mereka.” (Al‐Maidah [5]: 66) 

Ibnu  Abbas  menjelaskan,  “Seandainya  mereka  mengamalkan  apa  yang  terdapat  dalam  kitab‐kitab  mereka 
sebagaimana  adanya,  tanpa  ada  perubahan  atau  pemalsuan,  niscaya  ajaran‐jaran  itu  akan membimbing mereka 
pada  jalan  yang  benar  dan  berbuat  sesuai  dengan  apa  yang  diajarkan  oleh  Nabi  Muhammad  Saw,  karena 
sesungguhnya  kitab‐kitab  mereka  membenarkan  apa  yang  dibawa  beliau  dan  padanya  terdapat  perintah  untuk 
mengikuti  beliau. Maksud  ayat,  “Niscaya mereka akan makan dari atas dan bawah  kaki mereka,”  artinya mereka 
akan mendapatkan rezeki yang banyak, baik yang turun dari langit atau yang tumbuh dari bumi. 

Ali bin Abi Thalhah meriwayatkan dari  Ibnu Abbas dalam menafsirkan potongan ayat, “Niscaya mereka akan 
mendapat makanan dari atas mereka,” dengan Aku akan menurunkan hujan lebat kepada mereka. 

Dan  ayat  selanjutnya,  “Dan  dari  bawah  kaki mereka,”  ditafsirkan  yaitu  keberkahan  yang  keluar  dari  bumi. 
Pendapat lain mengatakan, keberkahan keluar dengan gampang sekali.74 

                                                 
67 Ibnu Katsir 4/460. 
68 HR. Hakim dalam AsSilsilah ashShahihah (1359) 3/347. 
69 HR. Hakim dan empat imam serta Ibnu Hibban dalam Shahih alJami 1300. 
70 Faidh alQadir 2/129. 
71 HR. Thabrani dalam AlAwsath dan kitab AlJami 2841. 
72 Zaad alMa’ad 2/218. 
73 Ibid. 
74 Ibnu Katsir 2/68. 



20. Menjalankan Hukumhukum Allah 

Ar‐Raghib menjelaskan, seperti dikutip Al‐Qari bahwa hukuman (alhad) adalah pembatas yang memisahkan 
antara dua hal agar tidak bercampur. Dinamakan had khamar (hukuman bagi peminum minuman keras) atau had 
zina,  karena  bisa  mencegah  seseorang  untuk  tidak  kembali  mengulangi  perbuatan  tersebut  dan  bisa  mencegah 
orang lain untuk tidak mengikuti jejaknya.   

Diriwayatkan dari Ibnu Umar, Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Menegakkan satu hukuman (had) dari hukumanhukuman Allah Swt, lebih baik dari hujan selama 40 malam di 
bumi Allah.”75 

Sedangkan Abu Hurairah r.a meriwayatkan dari Rasulullah Saw,  

“Satu hukuman (had) yang dilaksanakan lebih baik bagi penduduk bumi dari pada hujan selama 40 hari.”76 

Penjelasan Al‐Munawi tentang hadis di atas, “‘Melaksanakan satu had dari hudud Allah Swt’ kepada pelakunya 
‘lebih  baik  dari  pada  hujan  selama  40  hari’  dalam  riwayat  lain  ‘30 malam  di bumi Allah  Swt.’  Karena  penegakan 
hukum pidana merupakan tindakan pencegahan agar manusia tidak melakukan pelanggaran dan sebagai pembuka 
pintu rezeki dari langit.  

Sementara,  mengabaikan  hukum  pidana  berarti  membiarkan  manusia  tenggelam  dalam  dosa  dan  menjadi 
sebab  terjadinya bencana dan kekeringan. Menegakkan hukum pidana berarti penegakkan keadilan, dan keadilan 
lebih  baik  daripada  hujan,  karena  hujan  hanya  dapat menyuburkan  tanah  sedang  keadilan  dapat menghidupkan 
pengelola tanah. Mereka diperintah demikian karena mereka tidak meminta rezeki, kecuali dengan turunnya hujan, 
sebagaimana firman Allah, “Dan di  langit terdapat (sebabsebab) rezekimu dan terdapat (pula) apa yang dijanjikan 
kepadamu.” (Adz‐Dzaariyaat [51]: 22)77 

 

21. Menikahlah Kau akan Menjadi Kaya! 

Ar‐Raghib  Al‐Asfahani  menjelaskan,  “Asal  kata  ’nikah’  berarti  akad,  kemudian  digunakan  untuk  arti 
bersenggama.”78 

Allah berfirman,  

“Dan  kawinkanlah  orangorang  yang  sendirian di antara  kamu, dan orangorang  yang  layak  (berkawin) dari 
hamba sahayamu yang  lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan.  Jika mereka miskin, Allah akan memampukan 
mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.” (An‐Nuur [24]: 32) 

Ibnu  Abbas  menjelaskan,  “Allah  memberikan  motivasi  untuk  menikah.  Dia  memerintahkan  menikah  tidak 
hanya kepada orang‐orang merdeka, tapi juga para hamba sahaya, dan menjanjikan kekayaan kepada mereka yang 
menikah ‘Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya.’” 

Diriwayatkan dari Jabir, Rasulullah Saw bersabda,  

“Ada  tiga  orang  yang berhak diberikan pertolongan dan  keberkahan dari Allah  Swt  karena melakukan  suatu 
perbuatan dengan yakin dan mengharap ridhaNya. Pertama, orang yang memerdekakan budak. Kedua, orang yang 
menikah. Ketiga, orang yang menghidupkan lahan kosong.”79  

Al‐Munawi menjelaskan tentang hadis ini, “‘Orang yang menikah dengan yakin dan mengharap pahalaNya,’ dia 
tidak akan takut miskin. Ia akan senantiasa bertawakal kepada Allah dan melaksanakan perintah‐Nya dan rasul‐Nya 
dengan  menikah.  Maka,  ‘Dia  berhak  diberikan  pertolongan,’  yaitu  berupa  rezeki  dan  lain‐lain.  ‘Dan  diberikan 
keberkahan,’ pada isterinya. Karena orang yang yakin kepada Allah, Allah tidak akan menyia‐nyiakannya. Allah akan 
mengurus urusannya, dan memberikan petunjuk pada perkataan dan tindakannya. Barang siapa mengharap pahala 
menikah dengan ikhlas, Allah akan melimpahkan karunia yang banyak kepadanya.”80 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a, bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Tiga orang yang berhak mendapat pertolongan dari Allah Swt, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah, orang 
yang hendak melunasi hutangnya, dan orang menikah demi menjaga dirinya.”81   

Abu Hurairah r.a juga meriwayatkan,  

“Allah Swt berhak menolong orang yang menikah untuk menjaga dirinya dari halhal yang dilarang olehNya.”82 

                                                 
75 Shahih Ibnu Majah 2057. 
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81 HR. Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah dan  Hakim dalam AlMustadrak. Lihat juga alJami’ 3045. 



22. Memelihara Diri dari Memintaminta 

‘Memelihara  diri’  dalam bahasa Arab  adalah  al‘iffah, makna  kata  ini menurut  Ar‐Raghib Al‐Asfahani  adalah 
merasa cukup dengan yang sedikit, jelasnya “’Iffah” ialah sisa dari sesuatu.83 

Dari Abu Said r.a, Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang  siapa  yang meminta  kaya, maka  Allah  akan memberikan  kepadanya  kekayaan,  barang  siapa  yang 
meminta untuk dijaga dirinya dari halhal yang tidak baik, maka Allah akan menjaga dirinya dari halhal yang tidak 
baik, barang siapa yang merasa cukup, maka Allah Swt akan mencukupkan kepadanya, barang siapa yang meminta 
sedangkan ia memiliki harta seharga 40 perak, maka ia adalah orang yang selalu memintaminta.”84  

Al‐Munawi menjelaskan hadis di atas sebagai berikut, “Maksud  ‘barang siapa yang meminta kaya, maka Allah 
Swt akan memberikan kepadanya kekayaan,’ Dia memberikan kepadanya perasaan cukup sehingga tidak meminta‐
minta kepada manusia. Allah juga menjadikan hatinya kaya, karena kekayaan sejati adalah kekayaan hati.  

Maksud  ‘Barang siapa yang merasa cukup,’ yaitu menjaga diri dari meminta‐minta,  ‘Maka Allah akan menjaga 
dirinya dari halhal yang tidak baik,’ maksudnya Allah Swt membalas kepadanya dengan menjaga harga dirinya.   

Dan  maksud  ‘Barang  siapa  yang  merasa  cukup,’  dengan  Allah  Swt,  ‘Maka  Allah  Swt  akan  mencukupkan 
kepadanya,’ artinya Allah akan memberikan kehidupan yang cukup dan memberikan  rasa qana’ah menerima apa 
yang dimiliki.” 

Ibnu  Al‐Jauzi  mengemukakan,  “Sikap  ‘iffah  membuat  seseorang  menyembunyikan  kondisi  lahirnya  dari 
makhluk dan menampakkan bahwa dirinya kecukupan. Dia selalu menempatkan Allah Swt di dalam batinnya ketika 
bermuamalah  (berinteraksi)  kepada  manusia,  sehingga  ia  memperoleh  keuntungan  yang  membuatnya  tidak 
meminta‐minta  atau  mendapatkan  perasaan  qana’ah  dalam  setiap  yang  dimiliki.  Hadis  di  atas  mengisyaratkan 
bahwa meminta rezeki kepada makhluk akan mendatangkan kehinaan dan penderitaan, sementara mencari rezeki 
kepada Sang Khalik dapat mendatangkan kekayaan dan membawa kepada cita‐cita.”85   

Diriwayatkan dari Abu Kabsyah Al‐Anmari, Rasulullah Saw bersabda,  

“Tiga  hal  yang  aku  bersumpah  atas  ketiganya.  Pertama,  tidak  akan  berkurang  harta  seseorang  yang 
disedekahkan. Kedua,  tidak ada  seseorang  yang dizalimi  lalu dia bersabar,  kecuali Allah menambahkan  kemuliaan 
padanya. Dan ketiga, tidaklah seseorang membuka pintu memintaminta, kecuali Allah membuka baginya pintu jalan 
menuju kemiskinan.”86    

Dari Ibnu Mas’ud, Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Barang  siapa  tertimpa  kemiskinan,  lalu  ia  meminta  kepada  manusia,  maka  Allah  Swt  tidak  menghapus 
kemiskinan darinya. Barang siapa yang ditimpa kemiskinan,  lalu  ia meminta kekayaan kepada Allah Swt, maka Dia 
akan mempercepat kekayaannya dengan kematian yang segera atau dengan kekayaan di waktu yang akan datang.”87   

Syaikh  Mahmud  As‐Subki  mengungkapkan  dalam  AlMunhil  al‘Adzab,  seperti  dikutip  Syaikh  Albani, 
“Adakalanya  dengan  kematian  saudara  dekatnya  yang  kaya,  sehingga  dia  mendapat  warisan  darinya,  dengan 
kematian orang  itu  sendiri, maka dia  tidak membutuhkan harta  lagi  atau dengan kekayaan dan kelapangan yang 
didatangkan Allah padanya dari arah yang tidak disangka‐sangka.”  

 

23. Beramal Shalih 

Allah Swt berfirman,  

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik lakilaki 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.” (An‐Nahl [16]: 97) 

Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas, “Kehidupan yang baik mencakup segala macam kenyamanan yang datang 
dari  berbagai  arah.  Diriwayatkan  dari  Ibnu  Abbas  dan  beberapa  ulama  lainnya  bahwa  mereka  menafsirkan 
kehidupan yang baik dengan rezeki yang halal dan baik. 

Sedangkan Dhahhak mengungkapkan, “Kehidupan yang baik adalah rezeki yang halal dan khusu’ beribadah di 
dunia.”88 
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24. Menolong Sesama 

Allah Swt berfirman,  

“Dan  tatkala  ia  sampai  di  sumber  air  negeri Madyan,  di  sana  ia menjumpai  sekumpulan  orang  yang  sedang 
meminumkan  (ternaknya),  dan  ia  menjumpai  di  belakang  orang  banyak  itu,  dua  orang  wanita  yang  sedang 
menghambat (ternaknya). Musa berkata, ‘Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?’ Kedua wanita itu menjawab, 
‘Kami  tidak dapat meminumkan  (ternak kami),  sebelum penggembalapenggembala  itu memulangkan  (ternaknya), 
sedang  bapak  kami  adalah  orang  tua  yang  telah  lanjut  umurnya.’ Maka Musa memberi minum  ternak  itu  untuk 
(menolong)  keduanya,  kemudian  dia  kembali  ke  tempat  yang  teduh  lalu  berdoa,  ‘Ya  Tuhanku,  sesungguhnya  Aku 
sangat  memerlukan  suatu  kebaikan  yang  Engkau  turunkan  kepadaku.’  Kemudian  datanglah  kepada  Musa  salah 
seorang dari kedua wanita itu berjalan dengan malumalu. Ia berkata, ‘Sesungguhnya bapakku memanggilmu agar ia 
memberikan  balasan  terhadap  (kebaikan)mu  memberi  minum  (ternak)  kami.’  Maka  tatkala  Musa  mendatangi 
bapaknya (Syu'aib) dan menceritakan kepadanya cerita (mengenai dirinya), Syu'aib berkata,  ‘Janganlah kamu takut. 
Kamu  telah  selamat  dari  orangorang  yang  zalim  itu.’  Salah  seorang  dari  kedua wanita  itu  berkata,  ‘Ya  bapakku, 
ambillah  ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil 
untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat  lagi dapat dipercaya.’ Berkatalah dia (Syu'aib),  ‘Sesungguhnya Aku 
bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua putriku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku 
delapan tahun dan  jika kamu cukupkan sepuluh tahun, maka  itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, dan Aku tidak 
hendak memberatkan  kamu.  Insya  Allah  kamu  akan mendapatiku  termasuk  orang  orang  yang  baik.’ Dia  (Musa) 
berkata, ‘Itulah (perjanjian) antara aku dan kamu. Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan, 
maka  tidak  ada  tuntutan  tambahan  atas  diriku  (lagi). Dan  Allah  adalah  saksi  atas  apa  yang  kita  ucapkan.’"  (Al‐
Qhashash [28]: 23‐28) 

Ketika Nabi Musa a.s pergi dalam keadaan takut, maka Allah Swt memberikan keamanan kepadanya, dan ketika 
ia lapar, Dia memberikan kepadanya rezeki, ketika ia bujangan Allah Swt mempertemukannya dengan putri seorang 
laki‐laki yang saleh. Nabi Musa a.s memberikan minum ternak, sedangkan ia tidak mengharapkan imbalan apa‐apa. 
Maka ia mendapatkan ternak yang banyak setelah menyelesaikan kontrak selama delapan tahun, dan ditambah dua 
tahun lagi.89  

Dari Abu Hurairah r.a, Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang siapa meringankan beban seorang mukmin di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya kelak di 
akhirat. Barang siapa yang memudahkan orang yang mengalami kesulitan, niscaya Allah Swt memudahkan baginya di 
dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib (cacat) seorang muslim, niscaya Allah Swt menutup aibnya di 
dunia dan di akhirat. Allah Swt mau menolong seorang hamba, selama  ia mau menolong saudaranya. Barang siapa 
yang keluar untuk mencari ilmu, maka Allah Swt memudahkan baginya jalan menuju ke surga, dan tiada suatu kaum 
yang  duduk  di  dalam masjid  untuk membaca  AlQuran  dan mereka  saling mengkaji  isinya,  kecuali mereka  akan 
mendapatkan  ketenangan,  rahmat,  di  kelilingi malaikat,  dan  disebut  oleh  Allah  di  kalangan malaikat  di  sisiNya. 
Barang siapa mengakhirkan amal perbuatannya, maka balasan amal perbuatannya pun tidak dipercepat.”90 

Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Seorang  muslim  dengan  muslim  lainnya  adalah  bersaudara,  keduanya  tidak  saling  menzalimi  dan  tidak 
menyerahkan  kepada musuh.  Barang  siapa  yang membantu  kebutuhan  saudaranya, maka  Allah  akan memenuhi 
kebutuhannya.  Barang  siapa  yang  memberikan  jalan  keluar  dari  kesusahan  seorang  muslim,  niscaya  Allah 
menghilangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, niscaya Allah menutup 
aibnya di hari kiamat.”91 

 

25. Berakhlak dan Berbuat Baik Terhadap Tetangga 

Diriwayatkan dari Aisyah r.a, Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Sesungguhnya  seseorang  yang  mendapatkan  bagiannya  dari  sifat  lemah  lembut,  maka  ia  mendapatkan 
bagiannya  dari  kebaikan dunia dan akhirat.  Silaturrahmi, akhlak mulia dan  bersikap baik  kepada  tetangga dapat 
menjadikan rumah makmur dan menambah umur.”92 

Masih dari Aisyah r.a, Rasulullah Saw bersabda,  

“Silaturrahmi, akhlak mulia dan bersikap baik terhadap tetangga, dapat memakmurkan rumah dan menambah 
usia.”93     
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26. Memenuhi Janji 

Diriwayatkan dari Maimunah r.a, ia berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang siapa yang berhutang, dan ia berniat untuk membayarnya, maka Allah akan menolongnya.”94 

Dari Abu Hurairah r.a ia berkata, Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang siapa yang mengambil harta orang lain, dan ia berniat untuk mengembalikannya, maka Allah menolong 
dalam mengembalikannya. Barang siapa yang mengambil barang orang lain, dan ia berniat untuk merusaknya, maka 
Allah Swt akan merusaknya.”95 

Diriwayatkan juga dari Maimunah, Rasulullah Saw bersabda,  

“Tidak  ada  hutang  yang  berada  pada  salah  satu  kedua  tangan  seseorang, melainkan  Allah  Swt mengetahui 
bahwa ia akan membayarnya, maka Dia akan membayarkan hutangnya di dunia.”96  

Masih diriwayatkan dari Maimunah, bahwa Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang  siapa  yang  berhutang,  dan  dia  berniat  membayarnya,  maka  Allah  membayarkannya  nanti  di  hari 
kiamat.”97 

Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda,  

“Barang siapa memiliki hutang dan ia berniat untuk membayarnya, maka ia akan mendapatkan pertolongan dari 
Allah. Allah akan menjadikan sebab untuk mendapatkan rezeki baginya.”98 

Al‐Munawi menjelaskan,  “’Siapa  saja  yang mengambil  harta  orang  lain,’  dengan  salah  satu  bentuk  transaksi 
atau  untuk  disimpan,  atau  tujuan  lain  seperti  hutang  piutang  atau  cara  yang  lain,  sebagaimana  yang  disebutkan 
dalam hadis dengan tidak berniat berlaku zalim, melainkan, ‘Berniat melunasinya,’  ‘Maka Allah akan melunasinya,’ 
yaitu Allah akan memberikan kemudahan rezeki baginya agar dapat melunasi hutang itu.“ 

Orang  yang  berhutang  dan  berniat  untuk  melunasi  hutangnya,  tapi  ia  meninggal  dunia  sebelum  melunasi 
hutangnya  karena  bangkrut  atau  karena  kejadian mendadak, maka  Allah  tidak  akan mengurangi  kebaikannya  di 
akhirat, melainkan Allah akan meminta orang yang menghutangi untuk merelakan hutangnya.  

 

27. Minum Air Zamzam         

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a, Rasulullah Saw bersabda,  

“Air zamzam memiliki khasiat sesuai yang diinginkan peminumnya.”99 

Al‐Munawi menjelaskan,  “Air  Zamzam”  air  yang  paling mulia  dan  disukai  semua  jiwa,  air  yang  dikeluarkan 
Jibril sebagai minuman Nabi Ismail. “Sesuai yang diinginkan peminumnya,” karena air Zamzam merupakan minuman 
dan rahmat Allah bagi putra kekasih‐Nya, maka air itu akan terus sebagai rahmat bagi generasi berikutnya. Barang 
siapa meminumnya  dengan  ikhlas,  ia  akan mendapatkan  apa  yang  diinginkan  dan  telah  dibuktikan  oleh  banyak 
ulama yang mempunyai tujuan bermacam‐macam.  

Al‐Hakim mengatakan, “Khasiat air ini akan berlaku bagi manusia sesuai dengan apa yang mereka inginkan dan 
kesungguhan mereka dalam  tujuan dan niatnya.  Jika orang yang beriman mengalami keraguan dalam urusannya, 
maka ia akan segera berpaling kepada Tuhan. Jika dia telah menghadap dan bermunajat kepada‐Nya, maka ia akan 
mendapatkan  pertolongan  dan  rahmat.  Peminum  air  zamzam  akan  mendapatkan  apa  yang  diinginkan  sebesar 
keikhlasan niatnya.  

Sufyan  Ats‐Tsauri  mengatakan,  “Disyaratkannya  niat  dalam  doa  dan  bacaan  ruqyah,  karena  dengan  niat, 
seseorang  bisa  mencapai  unsur‐unsur  materi.  Keikhlasan  niat  tergantung  pada  kesucian  hati  dan  kedekatannya 
kepada  Tuhan.  Semakin  tinggi  kemampuan  akal  dan  pengetahuan  seseorang  hamba  yang  saleh,  maka  hatinya 
semakin dekat kepada Tuhan. Maka orang yang meminum air Zamzam juga seperti itu.”100 

Diriwayatkan dari Abu Dzar, Rasulullah Saw bersabda,  

“Air Zamzam penuh dengan berkah, sebagai makanan bagi orang sehat dan obat bagi yang sakit.” 
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An‐Nawawi  mengatakan,  “Air  zamzam  bisa  membuat  kenyang  bagi  yang  meminumnya  seperti  halnya  ia 
makan.”101  

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Rasulullah Saw bersabda,  

“Air  terbaik di muka bumi  ini adalah air zamzam, di dalamnya mengandung unsur yang mengenyangkan dan 
obat. Sedangkan air  terburuk adalah air  lembah Barhud,  terletak di pinggiran kota Hadramaut. Air  ini  ibarat kaki 
belalang. Pagi hari mengalir deras, dan di sore hari kering.”102 

Barang  siapa meminum  air  zamzam  dengan  niat  ikhlas  dan  yakin  kepada  Allah,  dengan  harapan mendapat 
rezeki  yang melimpah, maka Allah akan menganugerahkan kepadanya dan menjadikan makanan baginya, karena 
Allah Maha Dermawan lagi Maha Mulia. 

 

28. Berdoa untuk Orang Lain 

Dari Abu Hurairah r.a, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda,  

“Bila seseorang yang tidak ada di tempat mendoakan orang  lain yang  jauh tempatnya, maka malaikat berkata 
kepadanya, ‘Kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk orang itu.’”103   

Al‐Munawi menjelaskan,  “Makna zhahir dari hadis di  atas mencakup seseorang yang  sedang  tidak berada di 
kampung halaman atau tempat berkumpul (musafir).” 

Dalam  suatu  riwayat  dijelaskan,  “Jika  seseorang  berdoa  untuk  saudaranya  yang  jauh  (tanpa 
sepengetahuannya), maka malaikat yang telah ditugaskan akan berdoa seperti  itu untuknya.” Dalam riwayat yang 
lain, “Malaikat berkata, ‘Kamu juga mendapatkan apa yang kamu doakan untuk saudaramu.’”  

Adalagi riwayat yang menyebutkan, “Kamu mendapatkan yang serupa.” Yakni berdoalah kepada Allah, supaya 
Dia memberikan kepadamu, apa yang kamu doakan untuk saudaramu. Hal  ini sangat  terkenal di antara para ahli 
ilmu, bahkan terasa dengan jelas. Karena itu, jika sebagian mereka ingin berdoa untuk dirinya sendiri, maka mereka 
lebih dulu mendoakan saudaranya, baru berdoa untuk dirinya. Orang yang jauh dan tidak ada di tempat mencakup 
orang kafir, yaitu dengan harapan mereka mendapat hidayah.104   

Diriwayatkan dari Abu Darda’, Rasulullah Saw bersabda,  

“Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya yang jauh dan tanpa sepengetahuannya, melainkan malaikat 
berkata kepadanya, ‘Demikian juga untukmu.’”105 

An‐Nawawi mengatakan,  “Jika  seseorang  berdoa  untuk  orang‐orang  Islam, maka  dia  juga mendapatkan  hal 
yang sama. Sebagian ulama salaf, bila akan berdoa untuk dirinya, maka  terlebih dulu dia mendoakan saudaranya 
yang muslim dengan doa yang sama. Karena hal tersebut akan menyebabkan doanya terkabul dan dia mendapatkan 
yang serupa.”106 

Hendaklah seorang muslim mendoakan saudaranya dengan keluasan rezeki, niscaya doanya dikabulkan, dan 
malaikat mendoakannya pula dengan yang serupa. 
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