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ADAB MENCARI RIZKI 
 

 

Rizki Manusia Telah Ditentukan 
Tidaklah ada suatu makhluk 

bernyawa pun yang hidup di bumi, kecuali 

Allah q telah menentukan rizkinya. Allah 

q berfirman; 

 

 ِ َوَ�א ِ�ْ� َدא��ٍ� ِ�� אْ�َْرِض ِ�
� َ	َ�� א��
 َ��ْ�ُ �ُ�َ�َ'א َوُ�ْ�َ�ْ&َدَ	َ א ُכ$# ِرْزُ!َ א َوَ�ْ �()َ

 .�ٍ ِכَ�אٍب ُ�ِ+*ْ  ِ�ْ� 

 

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun 

di bumi kecuali Allah-lah yang memberikan 

rizkinya, Dia mengetahui tempat berdiam 

binatang tersebut dan tempat 

penyimpanannya. Semuanya telah tertulis 



2 

dalam Kitab yang nyata (yaitu di Lauhul 

Mahfuzh).”
1
 

 

Suatu jiwa tidak akan pernah 

meninggal dunia hingga ia menghabiskan 

seluruh rizki yang telah ditetapkan baginya. 

Diriwayatkan dari Jabir bin ‘Abdillah p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

� א �ِ &ْ �ُ 5ِ 4ْ .َ وَ  &א א��َ (ُ א3ْ  אُس א א�01  َ �/ .َ 
� �� <َ  َت &ْ 5ُ 3َ  �ْ א 1َ ً� ;ْ :َ  ن� 8ِ �َ . 7ِ �َ א�61 

 א َ 0ْ 	َ  @َ 6َ �ْ .َ  نْ �ِ א، وَ  َ !َ زْ رِ  َ� �ِ &ْ �َ ْ� 3َ 

 

“Wahai sekalian manusia bertaqwalah 

kepada Allah berbuat baiklah dalam 

mencari (rizki). Karena sesungguhnya 

suatu jiwa tidak akan pernah meninggal 

                                                 
1
 QS. Hud : 6. 
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dunia hingga ia menghabiskan rizkinya, 

walaupun lambat datangnya.”
2
 

 

Seorang muslim yang berusaha 

dengan sungguh-sungguh dalam mencari 

rizki dan benar-benar bertawakkal kepada 

Allah q, niscaya Allah q akan 

memberinya rizki kepadanya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari ‘Umar y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 Cِ �ِ כ/ &َ �B  َ3 <َ  � א��ِ �َ 	َ  �ْ �ُ �ْ כ� &َ 3َ  �ْ כُ :� .َ  &ْ 1َ 
א אG َ5 Hًِ  وْ E ُFْ 3َ  )َ *ْ א�61  ُق زُ )ْ א �َ 5َ כَ  �ْ כُ !َ زَ )َ 1َ 
  .אא:ً 6َ �ِ  حُ وْ )ُ 3َ وَ 

 

                                                 
2
 HR. Ibnu Majah : 2144. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

2742. 
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”Seandainya kalian bertawakkal kepada 

Allah q dengan sebenar-benarnya 

tawakkal, niscaya sungguh Allah q akan 

memberikan rizki kepada kalian 

sebagaimana Allah q memberi rizki 

kepada burung, ia pergi di pagi hari dalam 

kondisi perut kosong dan pulang di sore 

hari dalam keadaan perut kenyang.”
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2344, dan Ibnu 

Majah : 4164, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahih Ibni Majah Juz 10 : 3359. 
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Perintah Mencari Rizki 

Meskipun rizki manusia telah 

ditentukan, namun rizki tersebut tetap harus 

dijemput. Rizki dari Allah q tidak 

langsung turun dari langit, tetapi perlu 

dicari. Di dalam Al-Qur’an banyak ayat-

ayat yang memerintahkan seorang muslim 

untuk mencari rizki. Di antaranya firman 

Allah q; 

Lَُة َ�אْ:Jِ�َُ)وْ  �M1א Nِ*َOِ!ُ א ِ�� 8ِ�ََذא
 ْ&Eُ�َ�َْوאْذُכُ)وא אْ�َْرِض َوא ِ א ِ�ْ� Oْ�َِ$ א��

 ْ*Qَِכ َ  .نَ ً)א 1ََ���ُכْ� Rُ�ِ;ْ3ُ&ْ א��

“Apabila shalat telah ditunaikan, maka 

bertebaranlah kalian di muka bumi dan 

carilah karunia Allah q dan banyak-

banyaklah mengingat Allah q agar kalian 

beruntung.”
4
 

                                                 
4
 QS. Al-Jumu’ah : 10. 
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Allah q juga berfirman; 

 

�َ$ 1َُכُ� אْ�َْرَض َذ1ُ&ْ  ُ'َ& אTِ�1ْي َ4َ 
ً
 ْ&Jُ�ْא ِ�ْ� رِّ 0َ�َאِכِ+َ א َوُכُ�&ْ  א ِ�ْ� َ�א Cِ*ْ1َ�َِو Cِ!ِْز
 ْ&Jُ/01رُ א. 

 

”Dia-lah Yang menjadikan bumi itu mudah 

bagi kalian, maka berjalanlah di segala 

penjurunya (untuk mencari rizki dan 

makanlah sebagian dari rizki-Nya).
5
 Dan 

hanya kepada-Nya-lah kalian dibangkitkan 

(dari alam kubur untuk mendapatkan 

balasan).
6
”

7
 

 

 

 

                                                 
5
 Taisirul Karimir Rahman, 877. 

6
 Tafsirul Jalalain, 563. 

7
 QS. Al-Mulk : 15. 
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Mencari Rizki Adalah Kemuliaan 

Seorang muslim yang bekerja untuk 

mencari rizkinya jauh lebih utama daripada 

manusia yang meminta-minta. 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

  

ِ�َ*Fِِه َ�َْن َ�ْ@Fُ>ََ. TَGُُכْ�  َوאTِ�1ي َ:ْ;ِ�ْ� 
 �ْ�ِ Cُ1َ (ٌ*ْGَ ِه(ِ ْXَ ��َ	َ 7َ6ِ�َRْ*َ�َ Cُ�َ+ْ>َ

 ُC�  ..َْن َ�ْ@3َِ� َرCُ1ََ@�ْ*َ�َ Lً4ُ .َْ	6َאُه .َْو 0َ�ََ
“Demi Dzat yang jiwaku berada di 

Tangan-Nya, sesungguhnya salah seorang 

dari kalian mengambil seutas talinya lalu 

mencari kayu bakar dan memikulnya di 

punggungnya, hal itu lebih baik daripada 

mendatangi seseorang lalu ia meminta 

kepadanya, baik diberi atau tidak.”
8
 

                                                 
8
 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhatri Juz : 1401, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 1042. 
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Berkata ‘Umar bin Khaththab y;
9
 

“Sesungguhnya aku meninggal dunia di 

antara dua jalan lembah gunung untuk 

mencari kecukupan hidupku (sehingga aku 

tidak meminta-minta kepada manusia), itu 

lebih aku cintai daripada aku meninggal 

dalam peperangan di jalan Allah q.”
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang 

wafat tahun 23 H di Madinah. 
10

 Shaidul Khatir, Ibnul Jauzi. 



9 

Para Sahabat Dalam Mencari Rizki 

Orang-orang shalih dahulu mereka 

makan dari hasil usahanya sendiri. 

Diriwayatkan dari Miqdam y, dari 

Rasulullah a, beliau bersabda; 

 

 #Y!َ אً�א�َZَ Fٌ>ََ. $َא ِ�ْ� .َْن  َ�א .ََכ(ً*ْGَ
ِ َدאُوَد  َ�ْ@ُכَ$ ِ�ْ� َ	َ $ِ5َ�Fِِه َوِ�ن� َ:ِ+�� א��

Lَمُ   ْ� َ	َ $ِ5َ�Fِهِ َכאَن َ�ْ@ُכُ$ �ِ  َ	َ�ْ*Cِ א��1

 

“Tidak ada seorang pun yang makan 

makanan yang lebih baik daripada makan 

dari hasil kerja tangannya. Dan 

sesungguhnya Nabiyullah Dawud j 

makan dari hasil usahanya sendiri.”
11

 

 

                                                 
11

 HR. Bukhari Juz 2 : 1966. 
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Para sahabat Nabi o adalah orang-

orang yang benci pada sifat pengangguran. 

Sebagaimana ‘Abdullah bin Mas’ud y 

pernah berkata;
12

 

 

4َُ$ .َْن .ََرאُه َ�אِرً[א 1َْ*َ\  ُ̂ א1)� Eُ�َْ�َ �ِْ:ّ�ِ
 $ِ5َ	َ �ْ�ِ 
ْ:َ*א َوَ /F1$ِ5َ א	ْ�ٍء ِ�ْ� َ َ̀  �ْ�ِ

  אGِaَْ)ةِ 
 

“Sesungguhnya aku sangat benci melihat 

orang yang pengangguran, (ia) tidak bekerja 

untuk dunia(nya) dan tidak pula beramal 

untuk akhirat(nya).”
13

 

 

 

                                                 
12

 Beliau adalah seorang Sahabat yang wafat tahun 

32 H di Madinah. 
13

 Shifatush Shafwah, 1/414. 
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Lihatlah bagaimana hasil kerja para 

Sahabat o : 

 

1. ’Utsman bin ‘Affan y 

Di antara amal besar yang dilakukan 

oleh ‘Utsman bin ‘Affan y
14

 adalah 

menyiapkan setengah pasukan perang 

Tabuk dengan hartanya. Beliau 

memberikan 300 unta lengkap dengan 

perlengkapannya ditambah uang tunai 

sebesar 1000 dinar. 

 

2. ‘Abdurrahman bin ‘Auf y 

Ketika ‘Abdurrahman bin ‘Auf y 

mendekati ajalnya pada tahun 32 H, ia 

mewasiatkan 1000 kuda dan 50 ribu dinar 

untuk sabilillah.
15

 

 

                                                 
14

 Beliau adalah seorang Khulafaur Rasyidin yang 

wafat tahun 35 H di Madinah. 
15

 Ikhtar Isma Mauludika, Muhammad ‘Abdurrahim. 
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Meninggalkan harta untuk ahli waris 

adalah lebih utama daripada meninggalkan 

mereka dalam kondisi miskin yang akan 

meminta-minta. Diriwayatkan dari Sa’ad 

bin Abi Waqqash y ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

cََ�َכ .َْ[0َِ*אَء Gَْ*ٌ) ِ�ْ� .َْن ِ�:�َכ .َْن Tَ3ََر َورَ 
 َT3ََن א&ْ;ُ  �01אَس َرُ'ْ� َ	א1ًَ� َ�َ�َכ;�

 

“Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli 

warismu kaya lebih baik daripada engkau 

meninggalkan mereka dalam keadaan 

miskin, yang mereka (akan) meminta-minta 

kepada orang (lain).”
16

 

 

 

 

                                                 
16

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 1233 dan 

Muslim Juz 3 : 1628, lafazh ini milik keduanya. 
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Adab Dalam Mencari Rizki 

Ada beberapa adab yang perlu kita 

perhatikan dalam mencari rizki, antara lain : 

 

1. Menempuh cara yang halal 

Kehalalan rizki ditinjau dari dua hal; 

dzatnya dan cara mendapatkannya. 

Kehalalan rizki yang didapatkan oleh 

seseorang akan dipertanyakan oleh Allah q 

pada Hari Kiamat. Bahkan kedua kaki anak 

Adam tidak akan pernah bergeser sebelum 

ia berhasil menjawab pertanyaan tersebut. 

Sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu 

Mas’ud y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

  

 
َ َ3  ُd ْلُ و  َ! َF َدَ  �ُ �ْ  مf ََ  م�א�َ *َ (ِ א1ْ  مَ &ْ  ِ�  ِ� ْ� 
 ِ	 ْ0 ِF  َر ِ�ّ ِC  َ> �� �ُ � �ْ َ@ َل  َ	 ْ�  َG ْ5 \ٍ  َ	 ْ� 
�َ *ْ �ِ  Cِ א�ِ +َ َ̀  �ْ 	َ وَ  אهُ 0َ �ْ .َ  �َ *ْ �ِ  هِ )ِ 5ْ 	ُ   َ. ْ� Lَ ُه 
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�َ *ْ �ِ وَ  Cُ +َ َ� �َ אכْ  �َ �ْ .َ  �ْ �ِ  Cِ א1ِ �َ وَ   َ. ْ: َ; َ) ُC  َא אذَ �َ و
�َ �ِ א 	َ 5َ *ْ �ِ  َ$ 5ِ 	َ . 

 

“Tidak bergeser kedua kaki anak Adam 

pada Hari Kiamat dari sisi Rabb-Nya 

hingga ia ditanya tentang lima hal; tentang 

umurnya untuk pada apa ia habiskan, 

tentang masa mudanya untuk ada 

digunakan, tentang hartanya dari mana ia 

dapatkan dan untuk apa ia habiskan, dan 

apa yang telah diamalkan dari (ilmu) yang 

telah diketahui(nya).”
17

 

 

 

 

 

 

                                                 
17

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2416. Hadits ini dihasankan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 

7299. 
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2. Tidak menzhalimi orang lain 

Seorang muslim tidak boleh 

menzhalimi orang lain dalam mencari 

rizkinya. Karena kezhaliman tersebut akan 

Allah q tuntut pada Hari Kiamat. Dan 

kezhaliman tersebut merupakan sebab ia 

mendapatkan kegelapan pada Hari Kiamat. 

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdillah p, 

bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

�َ �ْ אg1/  ن� 8ِ �َ  �ُ �ْ &א אg1/ (ُ �3 אِ   ُX ُ� َ5 َ  אٌت�مَ &ْ  
 �ِ א�َ *َ (ِ א1ْ 

 

“Berhati-hatilah kalian dari kezhaliman, 

karena sesungguhnya kezhaliman adalah 

(sebab) kegelapan pada Hari Kiamat.”
18

 

 

                                                 
18

 HR. Ahmad dan Muslim Juz 4 : 2578, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami’ : 102. 
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3. Profesional dan amanah 

Seorang muslim hendaknya menjadi 

orang yang benar-benar professional dan 

amanah dalam perkerjaannya. Professional 

adalah ia mampu menyelesaikan 

perkerjaannya dengan baik dan amanah ia 

dapat dipercaya dalam masalah perkerjaan 

tersebut. Sebagaimana Nabi Musa j 

disifati dalam pekerjaannya sebagai orang 

yang kuat (profesional) dan amanah. Allah 

q berfirman; 

 

 (َ*ْGَ ن��4ِْ)ُه ِ@ْ�َhْא Nِ�ََ. א�אُ'5َא َFَ>ْ�ِ Nْ1َא!َ
  .�ُ َ�ِ� אhَْ�ْ@4َْ)َت א1َْ(ِ&ي/ אْ�َِ�*ْ 

 

“Salah seorang dari kedua wanita (putri 

Nabi Syu’aib j) berkata, “Wahai 

bapakku ambillah ia (Musa j) sebagai 

orang yang bekerja (pada kita), karena 

sesungguhnya orang yang paling baik yang 
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engkau ambil untuk bekerka adalah orang 

yang kuat (profesional) dan amanah (dapat 

dipercaya).”
19

 

 

 

4. Produktif dalam bekerja 

Seorang muslim hendaknya menjadi 

seorang yang produktif. Ketika ia telah 

selasai dari satu urusan, ia bergegas untuk 

menyelesaikan urusan yang lainnya. Allah 

q berfirman; 

 

 7ْMَ:َْ�א Nَ]ْ(َ�َ 8ِ�ََذא.  
 

”Apabila engkau telah menyelesaikan 

(sesuatu urusan), maka kerjakanlah 

(urusan yang lain).”
20

 

 

                                                 
19

 QS. Al-Qashash : 26. 
20

 QS. Asy-Syarh : 7. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

’Utsaimin 5;
21

 

”Apabila engkau telah menyelesaikan 

sesuatu amalan, maka bangkitlah untuk 

mengerjakan amalan yang lainnya. Jika 

engkau telah selesai dari pekerjaan dunia, 

maka kerjakanlah amalan akhirat. Jika 

engkau telah selesai dari amalan akhirat, 

maka sibukkanlah dengan pekerjaan 

dunia.”
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
21

 Beliau adalah seorang ulama’ yang wafat pada 

tahun 1421 H / 2001 M di Jeddah. 
22

 Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 254. 
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5. Tidak boleh sombong ketika 

mendapatkan rizki 

Rizki yang yang didapatkan oleh 

seorang muslim adalah dengan pertolongan 

dari Allah q. Sehingga seorang muslim 

hendaknya tidak terlalu bangga ketika Allah 

q memudahkan rizkinya. Bahkan 

hendaknya ia tawadhu’ dan senantiasa 

bersyukur kepada Allah q atas kemudahan 

tersebut. Allah q berfirman; 

 

Mِْ*َ+ٍ� ِ�� אْ�َْرِض َوَ
 .Hََאَب ِ�ْ� �/  َ�א

� ِ�ْ� ِכَ�אٍب  ِ�ْ� �ِ �ْ� َ!ْ+ِ$ .َْن �ِّ  .َْ:ُ;ِ�ُכْ

 �: ٌ(*ْ�ِ�َ ِ  1َِכْ*Lَ . ْ+َ).ََ'א ِ�ن� َذ1َِכ َ	َ�� א��

hَ@ْ3َْ&א َ	َ�� َ�א َ�א3َُכْ� َوَ
 3َْ;َ)ُ<ْ&א 5َ�ِא 

 3َfאَ ُ  .ُ�7Rِ/ ُכ$� iْ�َُ�אٍل iُ�َْ&رٍ  ُכْ� َوא��
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“Tidak ada suatu bencana pun yang 

menimpa (kalian) di bumi dan (tidak pula) 

pada diri kalian sendiri, melainkan telah 

tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) 

sebelum Kami menciptakannya. 

Sesungguhnya yang demikian itu adalah 

mudah bagi Allah q. (Kami jelaskan yang 

demikian itu) supaya kalian jangan berduka 

cita terhadap apa yang luput dari kalian, 

dan supaya kalian tidak terlalu gembira 

terhadap apa yang diberikan-Nya 

kepadamu. Dan Allah q tidak menyukai 

setiap orang yang sombong lagi 

membanggakan diri.”
23

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23

 QS. Al-Hadid : 22 - 23. 
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Akhirnya kita memohon kepada Allah 

q, semoga Allah q senantiasa 

menganugerahkan rizki yang terbaik untuk 

kita dan memudahkan kita untuk 

mendapatkan rizki tersebut, sebagai bekal 

kita untuk masuk ke dalam Surga-Nya.  

 

 

Shalawat dan salam semoga tercurahkan 

kepada Nabi kita Muhammad, kepada 

keluarganya, dan para sahabatnya. 

Dan penutup doa kami, segala puji 

bagi Allah Rabb semesta alam. 

 

 

 

 

***** 
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1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa At-

Tirmidzi. 

4. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish 

Shahabatil Kiram, Muhammad 

‘Abdurrahim. 

5. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

6. Shahih Ibni Majah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 
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7. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj 

An-Naisaburi. 

8. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 

9. Shaidul Khatir, Ibnul Jauzi. 

10. Shifatush Shafwah, Ibnul Jauzi. 

11. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid bin ‘Abdillah Ibnu Majah Al-

Qazwini. 

12. Tafsirul Jalalain, Jalaluddin 

Muhammad bin Ahmad bin 

Muhammad Al-Mahalli, Jalaluddin As-

Suyuthi. 

13. Tafsirul Qur’anil Karim: Juz ‘Amma, 

Muhammad bin Shalih Al-‘Utsaimin. 

14. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir 

Kalamil Mannan, ‘Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa’di. 


