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ْن يَّْمِلُك السَّْمَع َواْْلَبَْصاَر َوَمْن يُّْخِرُج  َن السََّمۤاِء َواْْلَْرِض اَمَّ اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِِّت  قُْل َمْن يَّْرُزقُكُْم ِمِّ

ُ ۚفَقُْل اَفَََل تَتَّقُْونَ َويُْخِرُج اْلَميَِِّت ِمنَ  ِ َوَمْن يُّدَبُِِّر اْْلَْمَرَۗ فََسيَقُْولُْوَن ّٰللاه   اْلَحيِّ

 
Katakanlah “Siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan bumi, 

atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan, dan siapakah 

yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang 

hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan?” Maka mereka akan menjawab, 

“Allah.” Maka katakanlah, “Mengapa kamu tidak bertakwa (kepada-Nya)?” 

(QS. Yunus 10:31) 

1. Pengertian Rizki 

Kata RIZKI atau REZEKI  berasal dari bahasa Arab “  ِرْزق”. Kata ini 

memiliki dua arti :  

 Pertama, Segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan berupa 

makanan, minuman dan keperluan sehari-hari.  

 Kedua, Kata kiasan untuk menggambarkan keuntungan, kesempatan, kesehatan 

dan segala sesuatu yang membahagiakan 

 

Amalan Pembuka 

Pintu Rizki 
Oleh: Dr. Aam Amiruddin, M.Si. 
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2. Macam-macam Rizki 

2.1 Harta 

َ يُِحبُّ  ِ َوَْل تُْلقُْوا بِاَْيِدْيكُْم اِلَى التَّْهلَُكِة ۛ َواَْحِسنُْوا ۛ اِنَّ ّٰللاه   اْلُمْحِسنِْينَ َواَْنِفقُْوا فِْي َسبِْيِل ّٰللاه

 “Belanjakanlah hartamu di jalan Allah (jalan kebaikan), dan janganlah kamu 

menjatuhkan dirimu  dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah 

menyukai orang-orang yang berbuat baik.  

(QS. Al-Baqarah 2:195) 

2.2 Keluarga  

اْجعَْلنَا ِلْلُمتَِّقْيَن اَِماًما الَِّذْيَن يَقُْولُ  ةَ اَْعيٍُن وَّ يهتِنَا قُرَّ ْوَن َربَّنَا َهْب لَنَا ِمْن اَْزَواِجنَا َوذُرِِّ  

Orang-orang yang berkata, “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan 

dan keturunan sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-

orang yang bertakwa. 

(QS. Al-Furqan 25:74) 

Rasulullah saw bersabda: “Hendaklah kalian berusaha memiliki hati yang selalu 

bersyukur, lisan yang selalu berzikir, dan memiliki jodoh saleh yang bisa saling 

membantu untuk urusan akhirat.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah) 

2.3 Sahabat  

ِ َهْب ِلْي ُحْكًما  ِلِحْيَن   َربِّ اَْلِحْقنِْي بِالصه وَّ  

(QS. Asyu’ara 26:83) 

“Berteman dengan orang saleh, ibarat duduk dengan penjual minyak wangi. Walaupun 

Anda  tidak  membelinya,  minimal  Anda  akan mencium wewangiannya. Sedangkan 

berteman dengan orang buruk, ibarat Anda duduk dengan tukang pandai besi. Pasti 

Anda terkena percikan bunga api dan bau asap besi”  

(H.R. Bukahri)  
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2.4 Ilmu 

َجعََل لَكُُم السَّْمَع َواْْلَْبَصاَر  ٰهتِكُْم َْل تَْعلَُمْوَن َشْيـًٔا  وَّ  بُطُْوِن اُمَّ
ْنْۢ ُ اَْخَرَجكُْم مِِّ َواْْلَْفـِٕدَةَ   لَعَلَّكُْم تَْشكُُرْونَ َوّٰللاه  

“Allah mengeluarkanmu dari rahim ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu 

apapun, dan Dia memberikan kepadamu pendengaran, penglihatan dan hati (akal), 

agar kamu bersyukur.”           

(Q.S. An-Nahl 16 : 78) 

 

2.5 Umur 

ُ َخبِْير ْۢ بَِما تَْعَملُْونَ  ُ نَْفًسا اِذَا َجۤاَء اََجلَُهاَۗ َوّٰللاه َر ّٰللاه  َولَْن يَُّؤخِِّ

(QS. Al-Munafiqun 63:11) 

Rasulullah Saw bersabda: “Siapa yang kualitas amal saleh hari ini sama dengan 

kemarin, itulah orang yang tertipu  waktu. Siapa yang kualitas amal saleh hari ini lebih 

buruk dibandingkan dengan hari kemarin, itulah orang yang terpuruk. Dan siapa yang 

kualitas amal saleh hari ini lebih baik dari kemarin, itulah orang yang mendapat 

berkah. 

(HR. Ahmad) 

 

2.5 Kesehatan 

Rasulullah saw. bersabda, “Ada dua macam rezeki yang banyak dilupakan manusia, 

yaitu rezeki kesehatan dan rezeki kesempatan atau umur.”  

(H.R. Bukhari) 
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3. Memahami Pintu-Pintu Rezeki 

3.1 Semua Makhluk Dibekali 

Rizki 

ِ  َوَما ِمْن دَۤابٍَّة فِى  اْْلَْرِض اِْلَّ َعلَى ّٰللاه

َها َوُمْستَْودََعَها َۗ كُلٌّ  ِرْزقَُها َويَْعلَُم ُمْستَقَرَّ

بِْينٍ  \ فِْي ِكٰتٍب مُّ  

 

“Tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi 

rezekinya, dan Allah mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat 

penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhmahfuz)." 

(Q.S. Hud 11: 6). 

3.2 Allah Meluaskan Rezeki kepada Siapa yang Dikehendaki-Nya 

 

ْزِقۚ فََما الَِّذْيَن  ُ فَضََّل بَْعَضكُْم َعٰلى بَْعٍض فِى الرِِّ ْي ِرْزقِِهْم َعٰلى َما َملََكْت اَْيَمانُُهْم فَُهْم  َوّٰللاه لُْوا بَِرۤادِِّ فُضِِّ

ِ يَْجَحدُْونَ   فِْيِه َسَوۤاء َۗ اَفَبِنِْعَمِة ّٰللاه

 

“Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebahagian yang lain dalam hal rezeki, 

tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezekinya itu) tidak mau memberikan rezeki mereka 

kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka sama (merasakan) rezeki itu. 

Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?”  

(Q.S. An-Nahl 16 : 71) 

 

3.3 Allah Pemberi Rizki 

 

ِ  تُْوِلُج الَّْيَل فِى النََّهاِر  َوتُْوِلُج النََّهاَر فِى الَّْيِل َوتُْخِرُج اْلَحيَّ ِمَن اْلَميِِِّت َوتُْخِرُج اْلَميَِِّت ِمَن اْلَحيِّ

 َوتَْرُزُق َمْن تََشۤاُء بِغَْيِر ِحَساٍب 
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Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. 

Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari 

yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa batas.”  

(QS. Ali Imran 3:27) 

 

3.4 Ikhtiar 

 ِ َ َكثِْيًرا لَّعَلَّكُْم تُْفِلُحْونَ فَِاذَا قُِضيَِت الصَّٰلوةُ فَاْنتَِشُرْوا فِى اْْلَْرِض َواْبتَغُْوا ِمْن فَْضِل ّٰللاه َواذْكُُروا ّٰللاه  

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah 

karunia (rezeki) Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung”.  

(Q.S. Al-Jum’ah 62 : 10) 

3.5 Gemar Sedekah 

 

بَتَْت َسْبَع َسنَابَِل فِْي كُلِِّ سُ  ِ َكَمثَِل َحبٍَّة اَْنْۢ ُ َمثَُل الَِّذْيَن يُْنِفقُْوَن اَْمَوالَُهْم فِْي َسبِْيِل ّٰللاه ائَةُ َحبٍَّة َۗ َوّٰللاه بُلٍَة مِِّ ْنْۢ

ُ َواِسع  َعِلْيم    يُٰضِعُف ِلَمْن يََّشۤاُء ََۗوّٰللاه
 

“Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang 

menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai terdapat seratus biji. Allah melipat 

gandakan pahala bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas, Maha 

Mengetahui.”  

(Q.S. Al-Baqarah 2 : 261) 

4. Keutamaan Sedekah 

4.1 Diringankan Azab Kubur 

"Sedekah akan memadamkan 

api siksaan di dalam kubur."  

(HR. Thabrani) 
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4.2 Dijauhkan dari api neraka  

"Jauhilah api neraka, walau hanya dengan 

bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak 

punya, maka bisa dengan kalimah 

thayyibah." 

(HR. Al Bukhari-Muslim) 

 

4.3 Dihapuskan Dosa 

Rasulullah SAW bersabda:  

"Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api." 

(HR. Tirmidzi) 

4.4 Dilipat Gandakan Pahala 

“Sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan 

memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipatgandakan 

balasannya bagi mereka Mereka akan mendapat pahala mulia."  

 (QS. Al-Hadid 57: 18) 

➢ Tidak Akan Mengurangi Harta 

“Tidak akan Berkurang Harta karena Sedekah” 

(HR. Muslim) 
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Bismillah,  

 

 

 

 

 

 

Jaga Amanah dengan Sedekah 

Untuk Meraih Rizki Berkah 

 

Wassalam. 


