




ISI KANDUNGAN:

Bab 1 – Tujuan Kehidupan Mukmin

Bab 2 – Kekayaan Hati

Bab 3 – Menempuh Cabaran

Bab 4 – Di Sisi Orang Mukmin

Bab 5 – Barokatologi (Berkat)

Bab 6 – Tingkatkan Nilai Sebenar

Bab 7 – Antara Hamba Dengan Tuhannya



PENDAHULUAN

Pada pendapat penulis, masyarakat Muslim kita

sering menghadapi masalah tentang 3 perkara :

① tidak merebut peluang rezeki melalui perniagaan

② salah faham tentang kebahagiaan

③ tidak tahu tujuan kewangan dan cara

menguruskannya



FASA REMAJA 

Kita memiliki masa dan tenaga tetapi kita

tidak mempunyai harta.

FASA BEKERJA

Kita memiliki harta dan tenaga tetapi kita

tidak mempunyai masa.

FASA USIA WARGA EMAS

Kita memiliki harta dan masa tetapi kita tidak

mempunyai tenaga.



Pesan Imam asy-Syafi’i

“ Jika kamu hendakkan dunia, maka hendaklah
dengan ilmu. Jika kamu hendakkan akhirat, maka

hendaklah dengan ilmu. Jika kamu hendakkan
kedua-duanya, maka hendaklah juga dengan ilmu.”



BAB : KEKAYAAN HATI



Semuanya Bermula

Dengan Hati
Hati adalah penentu bagaimana kehidupan yang akan kita
tempuhi.

Kekayaan harta akan dapat dinikmati dengan hati yang kaya.

Hati memerlukan kekayaan jiwa untuk merasai nikmat syukur
dan sifat qanaah (berpuas hati) dengan apa yang ada.

“ Tidaklah kekayaan itu dengan banyaknya harta, tetapi dengan
kayanya jiwa. “

(Riwayat al-Bukhari dan Muslim)



Ciri-ciri Mukmin Yang 

Kaya
Sedar bahawa nikmat itu adalah ujian dan perlu dihadapi
dengan takwa.

Sentiasa yakin dengan janji-janji Allah.

Hanya bergantung kepada Allah SWT dan tidak pada
ciptaan-Nya.

Banyak mengorbankan harta dan diri mereka ke jalan
Allah kerana yakin akan takut pada hari akhirat.

Tidak menangguh dalam mengerjakan kebaikan dan
segera mengejar kejayaan.



Rezeki Yang Dijanjikan

Dalam kehidupan kita, setiap rezeki telah

dijanjikan oleh Allah SWT.

Segala usaha mencari rezeki itu adalah untuk

menambahkan amalan dan keberkatan terhadap

rezeki kita.



Kunci Penyelesaian

① Kesuburan jiwa. Jiwa yang subur adalah jiwa

yang bebas daripada cinta dunia dan hanya

cinta akhirat yang melekat pada hatinya.

② Kebijaksanaan akal. Kita perlu melatih akal

untuk mencari penyelesaian dan kita akan

menjadi lebih bijak jika banyak menggunakan

akal.



Legasi Akhirat

“ Apabila seorang insan mati maka terputuslah
amalannya kecuali tiga perkara : sedekah jariah, 

ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain dan
anak yang soleh yang berdoa untunya.”

(Riwayat Muslim)



BAB : MENEMPUH 

CABARAN



Harga Semua Naik, Hanya

Hujan Yang Turun

Tidak ada sesiapa dapat menafikan bahawa

ekonomi dunia semakin lama semakin jatuh.

Ekonomi kita sedang dijajah oleh musuh Islam 

dan kejahilan kita tentang cara membuat duit

menyebabkan kehidupan kita semakin susah.



Menghindari Istidraj

Istidraj ialah pemberian nikmat Allah SWT kepada manusia di 
mana, pemberian itu sebenarnya tidak diredhai-Nya bahkan
menjauhkan seorang hamba daripada Tuhannya.

Allah SWT sentaisa memberikan limpahan nikmat seperti
rezeki, kesihatan, kekayaan dan sebagainya kepada makhluk
ciptaan-Nya sama ada yang beriman atau sebaliknya.

Manusia merasakan bahawa nikmat itu adalah tanda Allah 
SWT redha pada diri mereka.

Secara tidak sedar mereka semakin jauh daripada Allah SWT 
malah berbangga dengan nikmat yang dimiliki.



Punca Kejahatan

Hanya kerana kekayaan, ramai yang sanggup melakukan
kejahatan seperti merompak, pecah amanah, khianat dan
sebagainya.

Disebabkan kemiskinan yang dihadapi, ramai yang terdesak
melakukan kejahatan sebagai penyelesaian hidup.

Puncanya adalah kerana kita menjadikan kekayaan sebagai
nilai kehidupan kita.

“Kekayaan adalah raja kepada segala kejahaatan”

“Kemiskinan adalah punca kepada kejahantan”



Adakah Kekayaan

Membuahkan Riak?
Riak hanya terdapat pada amalan akhirat.

Tidak mulai seseorang, kerana hartanya dan tidak
hina seseorang kerana kurang hartanya.

Jangan sesekali merasakan kekayaan itu adalah
milik kita kerana kekayaan akan menjadi milik kita
jika kita menggunakannya untul menambah amalan
kekayaan akhirat.

“Jangan kejar kekayaan. Takut kita akan riak dengan
kekayaan yang dimiliki”



BAB : DI SISI ORANG 

MUKMIN



Kebebasan Kewangan

Mereka yang mempunyai kebebasan kewangan
boleh membuat pilihan dalam hidup.

Kebebasan kewangan bukan bermaksud
seseorang itu mempunyai banyak wang ringgit, 
tetapi kebebasan kewangan yang dimaksudkan
adalah seseorang yang tidak terikat dengan
bebanan dan boleh memilih untuk bekerja atau
tidak.



5 Langkah Praktikal Kejar

Kebebasan Kewangan

a) Kenal pasti pendapatan bulanan isi rumah.

b) Kenal pasti kos tetap bulanan.

c) Teruskan disiplin dalam mengawal pendapatan.

d) Ketahui teknik atau cara pengurusan
kewangan.

e) Pelaburan.



Aset VS Liabiliti

Aset adalah sesuatu harta yang akan bekerja untuk
kita manakala liabiliti adalah hutang yang perlu kita
bekerja untuknya.

Seseorang yang bijak akan mengalirkan
pendapatannya untuk menambahkan aset
berbanding membazirkannya kepada liabiliti.

“Ramai orang yang berjaya hasil daripada pelaburan
yang bijak. Pendapatan pelaburan mereka mampu

menanggung kehidupan mereka dan mereka akhirnya
mampu membuat pilihan untuk bekerja atau tidak”



Kurangkan Kemewahan, 

Tingkatkan Harta
Kita seharusnya mengetahui perbezaan harta dan
mewah.

Harta adalah sesuatu yang boleh dizakatkan. Cth : 
emas dan wang pelaburan.

Kemewahan adalah sesuatu yang tidak boleh
dizakatkan. Cth : baju, telefon dan kereta berjenama.

Orang yang mempunyai harta dan menunaikan zakat 
secara tidak langsung menambahkan lagi
keberkatan rezekinya.



Inilah Kemuliaan

Kemuliaan sebenar bukan pada apa yang kita ada, 
tetapi pada apa yang kita lakukan.

Mulia kerana kebaikkan yang dilakukan dan manfaat
yang diperoleh orang lain daripadanya.

“Jika kita mencuri, adakah kita adalah pencuri? Jika
kita mengajar, adakah kita seorang guru? Jika kita
menyampaikan Islam, adakah kita adalah seorang

pendakwah? Jadi, siapa diri kamu sekarang ialah pada
apa yang kamu lakukan.”



SEKIAN, TERIMA KASIH


