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“Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka,

“Kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah
memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendakimemberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki
di antara hamba-hamba-Nya. Tidak pantas bagi kami
mendatangkan suatu bukti kepada kamu melainkan
dengan izin Allah. Dan hanya kepada Allah saja
hendaknya orang yang beriman bertawakal.

- Surat Ibrahim, Ayat 11
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“Dan mengapa kami tidak akan bertawakal

kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan

jalan kepada kami, dan kami sungguh, akan tetapjalan kepada kami, dan kami sungguh, akan tetap

bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan

kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja orang

yang bertawakal berserah diri.”

- Surat Ibrahim, Ayat 12



"Sungguh, seandainya kalian bertawakal kepada Allah 

sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rizki 

sebagaimana rizki burung-burung. Mereka berangkat pagi-

pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan 

kenyang.” (HR. At-Tirmidzi).



Burung selalu bangun pagi.

�Ia bangun dengan penuh optimisme, riang dan gembira

tanpa ada rasa khawatir sedikitpun akan makan apa haritanpa ada rasa khawatir sedikitpun akan makan apa hari

ini, tidak pernah khawatir akan rizki yang pasti sudah

disiapkan oleh Allah.

�Bahkan di celah persiapannya, dia sambil sibuk bernyanyi

dan membangunkan manusia, seolah dia menunjukkan

kepada kita akan rizki Allah yang selalu siap kita jemput.

�Seolah ia menunjukkan kepada kita bagaimana ia

bertasbih kepada Alloh, melalui kicauannya.



Burung terbang dan mengepakkan 

sayap melawan gravitasi bumi

Karena setiap hari melawan kuatnya gravitasiKarena setiap hari melawan kuatnya gravitasi

bumi, dia akan menjadi lebih kuat dan kuat lagi, hingga

jika dalam cuaca ekstrim sekalipun, dia telah terbiasa.

Jika kita telah terbiasa dengan “ hujan badai “ sulitnya

mencari rizki, maka disaat ada cuaca normal, semua

kondisi wajar, kita akan dengan mudah menaklukkan

tantangan kehidupan tersebut



Saat terbang selalu yakin dan tak 

pernah ragu

“Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah niscaya 

Allah akan mencukupkan (keperluan)nya.” 

(QS. Ath Tholaq: 3)(QS. Ath Tholaq: 3)

Saat kita telah berdo’a, dan bertawakkal kepada

AllAh, maka jangan pernah ragukan hasilnya, karena

yakinlah, Allah telah mempersiapkan rizki untuk kita.

Burung tak pernah ragu saat terbang, dia selalu yakin

bahwa, disana ada harapan, yang telah dipersiapkan

oleh AllAh



Terbang dengan insting, ke 

tempat yang rimbun dan subur

Burung hanya dibekali insting oleh Allah, untuk 

mencari tempat-tempat yang rimbun dan subur 

makanan, maka kita diberi panca indra dan akal pikiran makanan, maka kita diberi panca indra dan akal pikiran 

yang luar biasa oleh Allah, yang bisa kita gunakan 

untuk menganalisa dimana tempat-tempat yang subur 

dan rimbun akan rizki Allah

Kita dalam usaha mencari rizki, diperlukan “ilmu” yang 

relevan, guna menunjang kesempurnaan ikhtiar



Setelah makan, dia bawa pulang 

sebagian rizkinya

Mengambil makanan, burung tidak pernah merusak

Saat mengambil makanan, burung selalu dengan cara 

yang indah dan santun, tidak pernah ia melakukan 

perusakan dalam proses pencarian makanan, bahkan 

ada beberapa jenis burung yang membantu proses 

pembuahan beberapa tanaman.



Pernah tkah kita mendengar seekor burung pada pagi

hari terbentur dengan masalah rizki, lalu dia benturkan

kepalanya pada tiang listrik. Itu tidak terjadi pada

burung, tapi pada manusia hal tersebut terjadi dan

sering kita dengar di berita atau dia media massa



“Hakekat tawakal adalah hati benar-benar bergantung “Hakekat tawakal adalah hati benar-benar bergantung 

kepada Allah dalam rangka memperoleh maslahat (hal-

hal yang baik) dan menolak mudhorot (hal-hal yang 

buruk) dari urusan-urusan dunia dan akherat”

“ Seseorang berkata kepada Rasulullah saw : ‘Aku

lepaskan untaku dan (lalu) aku bertawakkal ?’ Rasulullah

saw bersabda, ‘Ikatlah kemudian bertawakkallah”.



“Dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah 

akan mencukupkan keperluannya”. (QS. At-Tholaq: 3)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Akan masuk 

surga dari umatku tujuh puluh ribu orang tanpa hisab….mereka 

adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah, tidak menyandarkan 

kesialan kepada burung dan sejenisnya, tidak berobat dengan besi 

panas dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka” (HR. Muslim)

Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam adalah orang yang paling 

bertawakal kepada Allah, namun beliau melakukan usaha. Ketika 

perang uhud beliau memakai dua baju besi dan ketika hijrah ke 

madinah beliau menyewa penunjuk jalan, beliau juga berlindung 

dari panas dan dingin, tapi hal tersebut tidak mengurangi 

tawakalnya kepada Allah Ta’ala



Sumber rezeki sangatlah luas dan dalam. Seluas bentangan 

bumi dan kedalaman samudra. Sungguh, di setiap jengkal 

hamparan bumi dan laut terdapat rezeki yang bisa dikais.

Permasalahannya, kerap kali manusia lebih berorientasi 

menunggu rezeki daripada menjemputnya  

�Lebih mementingkan selera pribadi dalam memilih Lebih mementingkan selera pribadi dalam memilih 

sumber rezeki ketimbang merebut kesempatan di 

depan mata. 

�Lebih mengutamakan cara yang cepat daripada 

berletih-letih dalam menggapainya. 

�Liku-liku kehidupan memang tak bisa dikalkulasi 

dengan hitungan. 

�Seakan manusia telah lalai, bahwa segala yang 

terhampar di jagat raya ini ada Dzat yang mengaturnya



1. Mempedomani ajaran Allah;

2. Penuh harapan kepada Allah;

3. Berbaik sangka kepada Allah dengan keyakinan3. Berbaik sangka kepada Allah dengan keyakinan

bahwa segala doa yang dipanjatkan akan dikabulkan

oleh Allah

4. Berusaha semaksimal mungkin, kemudian baru

menyerahkan segala urusan pada Allah



�Membuat seseorang penuh percaya diri

�Memiliki keberanian dalam menghadapi setiap 

persoalanpersoalan

�Memiliki ketengangan dan ketentraman jiwa

�Dekat dengan Allah dan menjadi kekasih-Nya, di 

pelihara, ditolong dan dilindungi Allah

�Diberikan rezeki yang cukup dan selalu berbakti

dan taat kepada Allah Swt



Do’a khatmil Qu’ran:

“Ya Allah jadikanlah umur terbaik hamba di

penghujungnya, jadikanlah amal terbaik hamba di

penutupnya, jadikanlah hari-hari terbaik hamba hari

bertemu dengan Engkau di dalamnya.”

Do’a ini mengisyaratkan perlunya kita untuk selalu dalam

kondisi memperbaiki diri secara terus menerus sampai

akhir hayat kita. Dalam hal apa kita perlu terus

memperbaiki diri? Dalam hal mencapai tujuan dari akhir

hidup kita.


