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AMALAN DAN DOA MURAH REZEKI 

 
 
 

1) Membaca SURAH AL-WAQIAH 
 

- Sabda Rasulullah SAW: 
 

  كُلّ لَيلَة لَم تصبه فاقَة من قَرأ سورةَ الواقعة في
 

“Sesiapa yang membaca surah al-Waqiah pada setiapa 
malam ia tidak akan ditimpa kefakiran.” (Riwayat 
daripada Ibn Mas‘ud: al-Azkar, al-Jami al-Soghir). 
 
- Sabda Rasulullah SAW: 
 

سوةُرالو اقعةس وةُرالغ اقْى فَنرؤوها ولِّعموا ه
  مكُدالَوأَ

 

“Surah al-Waqiah adalah surah kekayaan. Hendaklah 
kamu membacanya dan ajarkanlah ia kepada anak-anak 
kamu.” (Riwayat Ibn Mardawaih daripada Anas: Kasyf 
al-Khafa’). 

 

 
2) Membaca SURAH AL-IKHLAS: 
 

دأَح اللَّه وقُلْ ه ، دمالص اللَّه ، لي ـلَم لَمو د
 ولَم يكُن لَّه كُفُواً أَحد ، دـيولَ

 

“Katakanlah (wahai Muhammad): "(Tuhanku) ialah Allah 
Yang Maha Esa; "Allah Yang menjadi tumpuan sekalian 
makhluk untuk memohon sebarang hajat; "Ia tiada 
beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan; "Dan tidak 
ada sesiapapun yang serupa denganNya".”  
 
- Sabda Rasulullah SAW: Sesiapa yang membaca 
Qulhuwallu ahad ketika masuk ke rumahnya, nescaya 
dihindarkan kefakiran daripada ahli rumahnya dan 
jirannya. (Daripada Jarir bin Abdullah: Kanzu al-
‘Ummal, Mu‘jam al-Tabarani; daripada Ibn Mas‘ud: 
Mujma‘ al-Zawaid) 
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3) 

 قُلِ اللَّهم مالك الْملْك تؤتي الْملْك من تشاُء
نتاُءوشن تمم لْكالْم اء ،  زِعشن تم زعتلُّ ، وذتو

إِنك علَى كُلِّ شيٍء ، بِيدك الْخير ، من تشاء 
يرقَد ، اللَّي جولارِ ـتهي الْنال، لَ ف جولتوـن اره

وتخرِج ، وتخرِج الْحي من الْميت ، في اللَّيلِ 
وترزق من تشاء بِغيرِ ، ت من الْحي ـميلْا

سابٍـح ، رحمنالد نيا واآلخرةو رحيمهام  ، 
تعطي منت اُءشم نهما وتمنعم نت اُءش  ،ارحي نِم
رحةًمت نِغي بِنِيها عنر حمةم نس واك  

 

“Katakanlah (wahai Muhammad): "Wahai Tuhan yang 
mempunyai kuasa pemerintahan! Engkaulah yang 
memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang 
Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa 
pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. 
Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau 
kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang 
Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja 
adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha 
Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. "Engkaulah (wahai Tuhan) 
yang memasukkan waktu malam ke dalam waktu siang, 
dan Engkaulah yang memasukkan waktu siang ke dalam 
waktu malam. Engkaulah juga yang mengeluarkan 
sesuatu yang hidup dari benda yang mati, dan 
Engkaulah yang mengeluarkan benda yang mati dari 
sesuatu yang hidup. Engkau jualah yang memberi rezeki 
kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dengan tiada 
hitungan hisabnya". Yang Maha Pengasih dan Maha 
Penyayang di dunia dan akhirat. Engkau memberi 
kedua-duanya kepada sesiapa yang Engkau mahu. 
Engkau menahan kedua-duanya terhadap sesiapa yang 
Engkau mahu. Rahmatilah aku dengan suatu rahmat 
yang mencukupi untukku berbanding rahmat yang ada 
pada selainMu.”     

 

- Sabda Rasulullah SAW: “Wahai Mu‘az! Aku mahu 
ajarkan engkau sebuah doa. Jika engkau menanggung 
segunung hutang lalu engkau membacanya nescaya 
Allah menunaikannya untuk engkau. Bacalah:  ���� ا� �	
�
....ا��  (Ayat dan doa di atas).” (Kanz al-Ummal). 
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4) 

 ن حيثُ الَويرزقْه مومن يتقِ اللَّه يجعل لَّه مخرجاً 
 ِسبتحي  

 

“Dan sesiapa yang bertaqwa kepada Allah (dengan 
mengerjakan suruhanNya dan meninggalkan 
laranganNya), nescaya Allah akan mengadakan baginya 
jalan keluar (dari segala perkara yang 
menyusahkannya), Serta memberinya rezeki dari jalan 
yang tidak terlintas di hatinya.” 

 
- Sabda Rasulullah SAW:” Wahai sekalian manusia, 
jadikanlah taqwa sebagai suatu perniagaan, nescaya 
rezeki akan datang kepada kamu tanpa modal dan 
niaga.” Kemudian Baginda membaca ayat di atas. 
(Riwayat daripada Mu‘az bin Jabal: Majma‘ al-Zawaid, 
Kanz al-Ummal). 

 

 
5)  

ي نِنِاغْ، و امكر حلك عنالَحنِي بِفالَّلهم اكْ
 ضلك عن سواكفَبِ

 

“Ya Allah, ya Tuhanku! Cukupkanlah aku dengan suatu 
yang halal berbanding suatu yang haram yang telah 
Engkau tetapkan. Dan berilah aku kekayaan dengan 
kelebihan daripada Engkau berbanding selain Engkau.”     
 
- Saidina Ali mengatakan kepada seseorang yang datang 
kepadanya: “Aku mahu mengajar kamu kalimah yang 
diajar oleh Rasulullah kepadaku. Jika engkau 
menanggung segunung hutang tentu Allah akan 
tunaikannya. Bacalah: اآ ...��� �����ا���  (Doa di atas).” 

(Riwayat daripada ‘Ali: Sunan al-Tirmizi; dinilai Hasan 
Gharib). 
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6) 

ر مالَّلهماوالس ب اتالسعِب  ،ور شِ برالع
 اةرولَ التزِمنو، ٍء يب كلِّ شرا وبنر، العظيـمِ 

اِإلوجِنيلقُالَ وفَ، آنَ رالْال قحووالن أَ، ى بعذُ و
ت ن، أَ تهياصنذٌ بِت آخنر أَي شلِّ ذ شر كُنك مبِ

س يلَت اآلخر فَنأَو، ٌء يلَك شبس قَيلَ فَولُاَأل
بعدش كفَ، ٌء ي رلَوالظَّاهفَي سقَوش كٌءي  ،
وفَالب نلَاطيسد وش كناقْ، ٌء ييي الدضِ عنن 
نِنِاغْونرِقْ الفَي م  

 
“Ya Allah, Tuhan bagi tujuh lapisan langit, juga Tuhan 
‘Arasy yang agung. Tuhan kami dan Tuhan segala 
sesuatu. Yang menurunkan Taurat, Injil dan Quran. 
Yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan 
menghasilkan buah-buahan. Aku mohon berlindung 

denganMu daripada kejahatan segala suatu yang jahat 
yang ubun-ubunnya di dalam genggamanMu. Engkaulah 
yang awal, tiada suatu pun yang sebelum Engkau. 
Engkaulah yang akhir, tiada suatu pun yang selepas 
Engkau. Engkaulah yang zahir, tiada suatu pun yang di 
atas Engkau. Engkaulah yang batin, tiada suatu pun 
yang di bawah Engkau. Tunaikanlah hutangku dan 
berilah aku kekayaan daripada kefakiran.” 
 
- Sabda Rasulullah SAW: “Bacalah: رب ا����وات ��...ا�  

(Doa di atas).” (Riwayat daripada Abu Hurairah: Sunan 
al-Tirmizi; dinilai Hasan Sahih). 
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7) 

   

ذُ وعأَ، وزن حالْم وهن الْك مذُ بِوعني أَالَّلهم إِ
جبنِ الْ نم كذُ بِوعأَ، ولِ سالكَن العجزِ وم كبِ

  الِالدينِ وقَهرِ الرج غَلَبة نم كذُ بِوعأَ، والبخلِ 
 
“Ya Allah, aku berlindung denganMu daripada dukacita 
dan rasa sedih; aku berlindung denganMu daripada 
lemah dan malas; aku berlindung denganMu daripada 
sifat pengecut dan bakhil; dan aku berlindung 
denganMu daripada bebanan hutang dan penindasan 
orang.”   
 
- Pada suatu hari Rasulullah SAW masuk ke masjid lalu 
terserempak seorang yang dipanggil Abu Umamah. 
Rasulullah SAW bersabda kepadanya: “Wahai Abu 
Umamah, aku lihat engkau duduk di masjid bukan pada 
waktu solat, kenapa?” Jawab Abu Umamah: “Dukacita 
dan hutang menyelubungiku, wahai Rasulullah!” Jawab 
Rasulullah: “Mahukah kamu aku ajarkan suatu bacaan 
jika kamu membacanya Allah akan menghilangkan rasa 
dukacitamu dan melangsaikan hutangmu.” Abu 
Umamah menjawab: “Ya, wahai Rasulullah.” Baginda 
bersabda: “Apabila tiba waktu pada dan petang 
bacalah: وا���ن ...ا��� إن� أ��ذ �� �� ا��  (Doa di atas). Kata 
Abu Umamah: “Aku membaca doa tersebut, lalu Allah 
menghilangkan rasa dukacitaku dan melangsaikan 
hutangku.” (Riwayat Abu Daud daripada Abu Said al-
Khudri). 
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8)  
 
Sabda Rasulullah SAW: 
 

 مارِفَالَّلهالْج هكَ م ،اشفالغ م جِ، ميبد عةَو 
،  امهميحر وةراآلخا وين الدنمح، ر نيرطَّضمالْ
 نع اهي بِنِينِغ تةمحري بِنِمحاري فَنِمحر تتنأَ
رحمةم نس واك 

 
“Ya Allah, Yang Meleraikan dukacita, Yang Melapangkan 
kekusutan, Yang Menyahut seruan orang yang susah, 
Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang di dunia dan 
akhirat, Engkau mengasihi aku, maka rahmatilah aku 
dengan suatu rahmat yang mencukupi untukku 
berbanding rahmat yang ada pada selainMu.”     

 
Diriwayatkan daripada ‘Aisyah RA katanya: “Abu Bakar 
datang kepadaku lalu berkata: Adakah engkau telah 
mendengar daripada Rasulullah SAW sebuah doa 
Baginda ajarkan kepada. Aku bertanya: Apakah doa 
itu? Jawab beliau: Pada waktu dahulu, Isa Ibn Maryam 
mengajar sahabat-sahabat baginda: Seandainya sesiapa 
di kalangan kamu yang berhutang sejumlah emas satu 
bukit lalu ia berdoa dengan doa ini nescaya Allah 
tunaikan untuknya.” Kata Abu Bakar: “Aku telah 
berdoa dengan doa tersebut lalu Allah memberikan aku 
suatu ganjaran sehingga aku dapat melangsaikan 
hutang aku.” Kata ‘Aisyah: Aku pernah menanggung 
hutang lalu aku mengamalkan tersebut, tidak lama 
kemudian Allah memberi rezeki kepadaku sehingga aku 
dapat bersedekah dan mewariskan harta.” (Riwayat al-
Bazzar, al-Hakim dan al-Asbahani) 

 
9) 

 ت من الظَّالمنيسبحانك إِني كُن،  أَنت  إِلَه إِالَّالَ
 

“Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha suci Engkau, 
Sesungguhnya aku adalah dari orang-orang yang 
menganiaya diri sendiri.” 
 
Sabda Nabi SAW: “Doa saudaraku Yunus amat 
menakjubkan; permulaannya tahlil, pertengahannya 
tasbih dan penghujungnya pengakuan melakukan dosa. 
Sesiapa yang berdukacita, berada dalam kekusutan, 
ditimpa kesusahan dan dibebani hutang pada suatu 
hari, lalu ia membacanya sebanyak tiga kali, nescaya 
dimakbulkan untuknya.”    


