
Abstrak 

Allah SWT memberikan pelbagai nikmat kepada manusia. Nikmat 
Allah sangat berharga dan bernilai. Sebagai hamba Allah SWT 
wajib bagi manusia untuk beriman kepada Allah SWT kerana Al-
lah tidak pernah lupa kepada hambanya walaupun sesaat, maka 
dengan anugerah nikmat itu, manusia mestilah bersyukur ke atas 
nikmat yang diberi dan dirasai. Jika manusia tidak mengakui 
nikmat Allah SWT manusia akan rugi dan hati tidak akan dapat 
merasai ketenangan. Iman manusia boleh menjadi rosak jika 
manusia tidak mengakui dan mempercayai bahawa nikmat Allah 
itu ada. Mempercayai sesuatu musibah tanpa mengetahui nikmat 
datang daripada Allah SWT adalah berdosa dan boleh mendatangkan 
kepada syirik. Jadi manusia perlu bersyukur terhadap segala nikmat 
yang diberikan dalam kehidupan manusia. 

 

PENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUANPENDAHULUAN    

Kehidupan insan dipenuhi dengan pelbagai jenis nikmat daripada 
Allah. Sebagai makhluk Allah yang mempunyai pelbagai keku-
rangan adalah sering kali tidak melengkapi dalam pelbagai urusan 
di dunia. Nikmat Allah bukan sekadar pinjaman atau dibeli, tetapi 
adalah satu anugerah tanpa dibayar dengan wang ringgit mahupun 
harta yang banyak. Sebagai satu contoh adalah yang ada pada diri 
sendiri. Allah anugerahkan pelbagai jenis anggota, muka, tangan, 
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kaki, akal, telinga dan sebagainya adalah untuk makhluknya tunduk 
sujud menentukan patuh dan takut pada pencipta yang Maha Esa.  
 

MAKSUD SYUKURMAKSUD SYUKURMAKSUD SYUKURMAKSUD SYUKUR    

Syukur bermaksud memuji dan memberi kebaikan kepada sang 
pencipta, atas pemberian yang diturunkan kepada setiap makhluk 
dan menunjukkan perasaan kegembiraan dengan anugerah yang 
diberikan (Amaluddin, 2012a). Orang yang benar memahami anugerah 
dan nikmat yang diberi, akan merasa tidak sempurna jika tidak 
digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh itu mereka akan sentiasa 
berusaha dan terus menerus berusaha dengan bekerja bersungguh-
sungguh agar pekerjaan yang dilakukannya mendatang keberkatan 
Allah kepadanya seterusnya akan menjadi jawapan kepadanya di 
akhirat kelak. Maka hasil daripada usahanya itu tadi adalah untuk 
mengejar keberkatan dalam kehidupan seharian mereka. Firman 
Allah SWT: 
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Maksud: Dan Katakanlah (Wahai Muhammad): Beramallah 
kamu (akan Segala Yang diperintahkan), maka Allah dan Rasul-Nya 
serta orang Yang beriman akan melihat apa Yang kamu kerjakan; 
dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah ) Yang mengetahui 
perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian ia menerangkan 
kepada kamu apa yang kamu kerjakan. 
 

(Surah at-Taubah: 105)  
 

SIFAT MAHMUDAH DENGAN NIKMAT ALLAH SIFAT MAHMUDAH DENGAN NIKMAT ALLAH SIFAT MAHMUDAH DENGAN NIKMAT ALLAH SIFAT MAHMUDAH DENGAN NIKMAT ALLAH     

Begitu juga sebaliknya, jika usaha mereka tadi membuahkan hasil 
kepadanya, hal ini demikian tidak sedikit pun kecewa mengatakan 
bahawa Allah tidak adil atau sebagainya, sebaliknya mereka merasa 
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bersyukur, bahawa kejayaan dan kegagalan itu adalah satu nikmat 
Allah memberikan pinjaman untuk manusia merasa gembira dan 
sedih, maka bersyukurlah bahawasanya Allah masih sayang kepada 
makhluknya dengan memberikan ujian itu tadi (Syed, 2010). Al-
lah SWT berfirman: 
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Maksud: Dan Sesungguhnya setiap seorang akan disempurnakan 
oleh Tuhanmu balasan amal mereka; Sesungguhnya Allah amat 
mendalam pengetahuannya tentang apa Yang mereka kerjakan. 
 

(Surah Hud, 11:111) 
  
 Allah memberikan dua penawar yang mampu menjadikan 
setiap orang yang memilikinya selalu berada dalam kebahagiaan 
dan terlalu beruntung. Ianya merupakan satu penawar terhadap 
dua bentuk ujian yang di lalui dalam kehidupan seharian, iaitu 
ujian semasa kesenangan dan ujian semasa dalam kesusahan. Allah 
memberikan ujian seperti yang dinyatakan kepada setiap hambanya 
adalah untuk menyedarkan bahawa setiap makhluk akan diberi 
dugaan dan cabaran dalam kehidupan dalam waktu susah mahupun 
senang (Syed, 2010). 
 Kunci dalam menyelesaikan masalah yang diberikan oleh Al-
lah kepada hambanya adalah dengan menanamkan sifat syukur 
dan sabar. Syukur salah satu dari dua penawar untuk meredai 
dugaan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya manakala sifat 
sabar pula dijadikan penawar kepada kejayaan setelah menghadapi 
pelbagai dugaan. Dua-dua sifat Hal ini demikian menjadikan seseorang 
hamba tenang melakukan ibadah dan pekerjaan seharian. 
 

Seandainya sabar dan syukur itu dua ekor unta, maka aku tidak 
peduli yang manakah antara keduanya yang ku naiki. 
 

(Umar Al-Khattab) 
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Sementara dalam hadis yang lain pula (al-Bayhaqi, 2003: 9264), 
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Maksud: Anas berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Iman 
ada dua bahagian, satunya ialah sabar dan satu lagi adalah syukur.” 

 
(Al-Bayhaqi) 

  
 Maka dengan adanya kedua-dua sifat mahmudah Hal ini 
demikian, kesempurnaan dalam mensyukuri nikmat Allah adalah 
yang dipermudahkan. Nikmat yang diberikan oleh Allah SWT 
kepada hambanya tersangatlah banyak sehingga adakalanya tidak 
terkira banyaknya rezeki yang diberikan oleh maha pencipta pada 
makhluknya (Jasmi et al., 2007). Firman Allah SWT dalam Al-
Quran: 

 

! �ٌ,Sٌَِر ر
Lُ2َ
َ
3 َ 
Tَ& إِن� ا��Kُْ

ُ
U V ِ وا >ِْ"Wَ�َ ا�� �X"ُ#َ ْنBY! 

 
Maksud: dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkan-
Nya kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya 
satu persatu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 

 
  (Surah al-Nahl, 16:18) 

 
 Setiap hambanya tidak dapat mengira berapa banyak nikmat 
yang diberikan kepada makhluknya. Contoh yang terdekat adalah 
pada diri manusia sendiri, iaitu tubuh badan, tangan, kaki, mata 
dan juga organ dalaman seperti hati, jantung, limpa dan sebagainya 
(Syed, 2010). Bagi mereka yang tidak mengakui nikmat Allah SWT. 
Manusia akan tersangatlah rugi kerana nikmat Allah sangatlah ban-
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yak, sehinggakan kalau di hitung nikmat Allah SWT itu akhirnya 
akan keletihan, kepenatan dan menyerah kalah di pertengahan jalan 
kerana hakikatnya tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah 
SWT. 
 Kadang-kadang manusia alpa dengan kehidupan di dunia Hal 
ini demikian sehinggakan manusia tidak melihat alam sekeliling 
Hal ini demikian untuk mencari nikmat Allah SWT itu. Satu-satunya 
nikmat atau anugerah paling berharga yang tidak dapat dibandingkan 
dengan segala nikmat kurniaan lain hanyalah iman dan Islam. 

 

KEWAJIPAN MENSYUKURI NIKMAT ALLAH KEWAJIPAN MENSYUKURI NIKMAT ALLAH KEWAJIPAN MENSYUKURI NIKMAT ALLAH KEWAJIPAN MENSYUKURI NIKMAT ALLAH     

Setiap nikmat yang Allah beri kepada manusia tidak ternilai dengan 
amalan ibadah selama beribu tahun. Contoh boleh diambil dari 
kisah tentang seorang ahli ibadah bani Israel yang mengabdikan 
dirinya beribadah selama lima ratus tahun dan berasakan bahawa 
amal ibadah yang dilakukan akan membawanya ke dalam syurga. 
Namun setelah di timbang amal ibadahnya itu bersama dengan 
nikmat pemberian sebelah mata, masih belum berupaya menyamai 
dan mengantikan nikmat mata yang Allah kurniakan. Firman Al-
lah SWT dalam Al-Quran: 
 

'َ&ِن ! ّZِ�َُ[ &�َ�ُّ
ِ ِيّ آVءِ َر?

َ
_ِ*َ�`! 

 
Maksud: Maka Yang mana satu antara nikmat Tuhan kamu, 
Yang kamu hendak dustakan (Wahai umat manusia dan jin)? 
 

(Surah al-Rahman, 55:3) 
 

 Sebagai umat Islam wajib mensyukuri nikmat yang diberikan 
Allah SWT kepada makhluknya semua sebagai hamba yang mentaati 
dan menurut perintah (Muhammad, 2004). Contoh terbaik yang 
wajib di ikuti adalah baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. 
Dalam riwayat termasyhur, sahih Al-bukhari (2001: 1062) menceritakan 
bahawa:  
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Maksud: Al-Mughirah berkata bahawa Rasulullah biasa solat malam 
sehingga kaki baginda bengkak kerana terlalu lama berdiri. Maka 
Aisyah RA isteri baginda bertanya, ”Mengapa engkau berbuat sedemikian? 
Maka Rasul Allah menjawab: “Apakah aku tidak boleh menjadi 
seorang hamba yang bersyukur?” 

(Al-bukhari) 
 
 Menunjukkan bahawa rasa syukur atas nikmat yang diberikan 
oleh Allah kepada makhluknya. Baginda tenang dan tenteram 
dengan apa yang dilakukan untuk menyatakan taat dan syukur 
dari hamba kepada penciptanya. Firman Allah SWT: 

 

 �ْ#ُOْLَoَ Iِْp
َ
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Maksud: Dan (ingatlah) ketika Tuhan kamu memberitahu: “Demi 
sesungguhnya! jika kamu bersyukur nescaya Aku akan tambahi 
nikmat-Ku kepada kamu, dan demi sesungguhnya, jika kamu 
kufur ingkar Sesungguhnya azab-Ku amatlah keras.” 

 
(Surah al-Ibrahim, 14:7) 

 
 Orang yang bersyukur adalah orang yang menyedari bahawa 
setiap nikmat yang ada di muka bumi Hal ini demikian adalah 
pemberian Allah SWT kepada makhluknya. Orang yang menyedari 
dan berasakan kehadiran nikmat itu akan menitipkan rasa bersyukur 
manakala mereka yang kufur pula, akan menyembunyikan kewujudan 
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nikmat tersebut dan tidak mahu mengakuinya. Manusia menyukai 
dan menyedari nikmat serta merasa tenang setiap kali nikmat itu 
hadir dalam kehidupan seharian. Nikmat yang diberikan Allah 
SWT kepada manusia dan makhluk yang selainnya. 
 Namun ada segelintir umat manusia mempunyai penilaian yang 
berbeza tersendiri tentang cara mensyukuri nikmat yang diberikan. 
Setiap manusia memiliki pandangan dan dan persepsi antara satu 
sama lain. Contohnya golongan kaya tidak menganggap nikmat 
yang diberikan tidak patut disyukuri kerana penat lelah mereka 
mencari rezeki. Namun berbeza dengan golongan miskin yang 
menganggap rezeki yang diberikan oleh Allah SWT adalah satu 
nikmat yang besar kerana usaha dan doa mereka dimakbulkan. 
 Akan tetapi, dari golongan kaya mahupun miskin sekiranya 
tergolong sebagai seorang yang pandai mensyukuri nikmat yang 
diberikan Allah SWT, maka mereka menyedari bahawa setiap rezeki 
dan nikmat adalah datangnya dari maha pencipta. Jika pemikiran 
mereka sering tertumpu dan terarah kepada manisnya nikmat, maka 
dengan sedaya upaya mahu merasai kenikmatan itu dengan ke-
hidupan mereka (Amaluddin, 2012b) 
 Andai mereka sentiasa melihat banyaknya nikmat dan ku-
rangnya kesukaran maka kehidupan akan tenang dan bahagia. 
Jikalau hati sentiasa dibebani dengan permasalahan yang sentiasa 
berlegar dalam pemikiran tanpa ada jalan penyelesaian maka akan 
terjadilah perkara yang buruk dalam kehidupan seharian tanpa ada 
perkara yang baik dapat dilihat. Firman Allah SWT dalam al-Quran: 
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Maksud: Mereka bergembira dengan balasan nikmat dari Allah dan 
limpah kurnia-Nya; dan (ingatlah), bahawa Allah tidak menghilangkan 
pahala orang yang beriman.” 

 
(Surah Ali ‘Imran, 3:171) 
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 Sebenarnya orang yang pandai bersyukur adalah orang yang 
sentiasa merasa tenang dengan nikmat yang diberikan walaupun 
nikmat yang diterima sedikit sahaja. Orang yang sentiasa bersyukur 
Hal ini demikian adalah orang yang pandangan mereka adalah tertumpu 
kepada nikmat yang diterima dan mereka terlalu mudah menerima 
nikmat walaupun nikmat itu kecil kadarnya dan mereka akan mensyukuri 
dengan apa yang didapati. Imam Ali RA menyebut salah satu ciri 
orang yang bertakwa adalah orang yang sentiasa mensyukuri nik-
mat yang mereka dapat walaupun dalam kadar yang sedikit. (Din, 
2002) Hati dan perasaan mereka tenang dan bahagia apabila dapat 
merasai nikmat yang terlalu berharga yang diberikan oleh Allah SWT. 
 Hal ini demikian menyatakan bahawa apabila adanya kemudahan, 
kesenangan dan limpahan rezeki, manusia sentiasalah mensyukuri 
nikmat yang diperoleh. Rasa syukur itu sendiri memberikan tambahan 
nikmat yang terlalu besar. Allah SWT memberi perasaan kaya dan 
limpahan rezeki pada setiap seseorang hambanya. Mereka yang 
mensyukuri nikmat walaupun sedikit akan merasa bahawa diri 
mereka adalah yang terkaya kerana dikelilingi nikmat yang besar.  

 

CIRI MENSYUKURI NIKMAT ALLAH S.W.TCIRI MENSYUKURI NIKMAT ALLAH S.W.TCIRI MENSYUKURI NIKMAT ALLAH S.W.TCIRI MENSYUKURI NIKMAT ALLAH S.W.T    

Bersyukur dengan keikhlasan hati, menzahirkan hati, syukur dan 
rasa berterima kasih sering diungkapkan secara lisan. Sebagaimana 
firman Allah SWT dalam al-Quran: 
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َ
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Maksud: Dan Sesungguhnya Kami memberi kepada Luqman, hikmat 
kebijaksanaan, (serta Kami perintahkan kepadanya): bersyukurlah 
kepada Allah (akan Segala nikmat-Nya kepada-Mu).” Dan sesiapa 
yang bersyukur maka faedahnya itu hanyalah terpulang kepada 
dirinya sendiri, dan sesiapa yang tidak bersyukur (maka tidaklah 
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menjadi hal kepada Allah), kerana Sesungguhnya Allah Maha 
Kaya, lagi Maha Terpuji.” 

 
(Surah al-Luqman, 31:12) 

 
 Setiap manusia seharusnya mensyukuri nikmat yang didapati. 
Terdapat beberapa perkara dan ciri untuk menzahirkan tanda 
mensyukuri nikmat Allah SWT. Tiga perkara perlu diketahui dan 
dilakukan dalam menyatakan erti kesyukuran, iaitu dengan menggunakan 
hati, lisan dan dengan cara perbuatan.  
 Yang dimaksudkan mensyukuri nikmat dengan hati adalah 
menzahirkan hati dan perasaan makhluk kepada Allah SWT. Hal 
ini demikian kerana ada orang yang hatinya tidak ada rasa untuk 
bersyukur, malah percakapan dan perbuatannya tidak menyatakan 
dirinya mensyukuri nikmat. Kadangkala percakapan dan perilaku 
menyatakan syukur tetapi tidak sempurna kerana tidak diikuti 
dengan kesedaran hati. 
  Bersyukur dengan keikhlasan hati adalah dengan menyedari 
dan merasakan adanya nikmat. Hati akan menyatakan adanya nikmat 
dan apabila seseorang merasainya, hatinya akan merasa selalu bersyukur. 
Apabila mendapat ketenangan dalam hati dengan mensyukuri nikmatnya, 
akan ada pancaran dari hati diluahkan dengan mimik muka yang 
gembira, tenang dan bahagia. Sentiasa mengukirkan senyuman dan 
menunjukkan raut wajah yang ceria. 
 Orang yang hatinya mengakui adanya nikmat maka dia mem-
percayai bahawa yang memberikan segala nikmat adalah Allah 
SWT. Sebenarnya nikmat yang diberikan adalah terlalu banyak di 
sekeliling. Nikmat yang hadir pada manusia sentiasa ada sehingga 
tidak terkira banyaknya. Hati yang pandai menghargai nikmat 
akan memanjatkan kesyukuran kepada Allah SWT kerana memberikan 
nikmat. Hingga hati rasa kesyukuran, maka percakapan dan perbuatan 
manusia juga akan turut bersyukur juga. Firman Allah SWT dalam 
al-Quran yang bermaksud:  

 

! }ُ"ِ$َ�َْG َك&�MB Xُ*ُ"ْ�َ َك&�Mِإ�! 
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Maksud: Engkaulah sahaja (Ya Allah) yang kami sembah, dan 
kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. 

 
(Surah al-Fatihah: 5) 

 
 Manusia mengakui, memahami, serta menyedari bahawa Allah 
SWT yang memberikan nikmat. Boleh difahami di sini bahawa 
segala nikmat pada dasarnya pemberian Allah yang memberikan 
nikmat kepada manusia. Manusia juga merupakan hamba yang 
menerima nikmat yang sesungguhnya, iaitu nikmat itu dari Allah.  
 Orang yang bersyukur sentiasa mensyukuri setiap nikmat 
yang diterimanya kepada Allah SWT, bukan kepada makhluk atau 
pun lainnya. Orang bersyukur akan menunjukkan dalam bentuk 
ketaatan kepada Allah. Setiap nikmat tanda mensyukuri nikmat 
Allah adalah menggunakan nikmat tersebut dengan beribadah dan 
taat menjalankan ajaran agama. 
 Ungkapan syukur dan rasa berterima kasih sering diungkapkan 
secara lisan. Ketika menerima kebaikan orang, maka mulut juga 
akan terus mengucapkan “Terima Kasih”. Ketika merasakan nik-
mat, maka mulut akan segera mengucapkan ‘Alhamdulillah, segala 
puji bagi Allah.’ Ucapan syukur dan terima kasih merupakan ak-
tiviti yang sangat mudah untuk dilakukan dan tidak perlu menge-
luarkan apa-apa bayaran untuk menyebut.  
 Ucapan tersebut merupakan kemestian dalam membalas pem-
berian dari orang lain. Pihak yang memberi tidak meminta untuk 
mengharapkan balasan dan pihak yang menerima mungkin tidak 
mampu memberikan sesuatu yang sama nilainya dengan pem-
berian itu. 
 Namun adakalanya ucapan terima kasih yang ikhlas dari hati 
sudah memadai untuk membayar sebuah pemberian seseorang. Ucapan 
tersebut akan membuatkan orang lain dihargai dan pemberiannya 
tidak disia-siakan. Sementara tiada ucapan yang diucapkan ketika 
menerima pemberian orang lain dianggap sebagai tidak berterima 
kasih. Allah SWT adalah sebaik-baik pemberi nikmat dan segalanya 
mengalir kepada setiap hambanya. Allah adalah pemberi yang se benar 
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nya dan Dialah yang berhak ke atas segalanya atas rasa syukur dan 
rasa kenikmatan anugerah pemberian-Nya.  
 Allah SWT yang paling berhak menerima segala pujian dan 
segalanya pujian bersandarkan serta tertuju kepada Maha Pemberi 
Rezeki. Segala pujian adalah kepada Allah SWT sebagai sang pencipta 
ke atas alam Hal ini demikian. Walaupun Allah SWT sama sekali 
tidak memerlukan pujian. Sementara mengucapkan puji-pujian 
pada yang maha esa merupakan adab seorang hambanya untuk 
menunjukkan rasa syukur dengan segala nikmat yang diberikan 
untuk digunakan sebaik mungkin.  
 Bersyukur dengan perbuatan pula merangkumi dari aspek 
percakapan dan hati. Syukur akan jadi sempurna dengan adanya 
ketiga-tiga aspek yang di ceritakan. Syukur dengan perbuatan adalah 
dengan cara menggunakan serta memanfaatkan pemberian sesuai 
dengan fungsinya dan sesuai dengan maksud pemberian. Orang 
yang menerima pemberian dan menyatakan terima kasih namun 
kadangkala tiak menghargai apa yang diberi oleh seseorang.  
 Orang yang menghargai nikmat pemberian orang lain tidak 
akan mensia-siakan apa yang diterima. Apabila menerima sesuatu 
pemberian orang lain, si penerima akan menjaga dengan sebaik 
mungkin dan akan menggunakan nikmat pemberian dengan tidak 
membazirkan kepada perkara yang sia-sia.  
 

KEPELBAGAIAN NIKMAT ALLAH KEPELBAGAIAN NIKMAT ALLAH KEPELBAGAIAN NIKMAT ALLAH KEPELBAGAIAN NIKMAT ALLAH     

Allah SWT memberikan pelbagai nikmat kepada manusia dan nikmat 
ini perlu disyukuri. Hal ini demikian sebagaimana firman-Nya:  

 

ْـً�ـ& َ�ـ�qOِـ& 
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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ْ
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Maksud: “ Dan Dia lah Yang memudahkan laut, supaya kamu 
dapat makan daripadanya daging Yang lembut hidup-hidup, dan 
dapat pula mengeluarkan daripadanya benda perhiasan untuk 
kamu memakainya dan (selain itu) Engkau melihat pula kapal-
kapal belayar padanya; dan lagi supaya kamu dapat mencari rezeki 
dari limpah kurnia-Nya; dan supaya kamu bersyukur.”  
 

(Surah al-Nahl, 16:14) 
  
 Allah menciptakan pelbagai nikmat untuk para hambanya 
menikmati apa yang ada di muka bumi Hal ini demikian. Allah 
menciptakan langit untuk menurunkan hujan, Allah mencipta laut 
untuk memberi hasil laut kepada hambanya. Allah mencipta bulan 
dan matahari untuk hambanya mendapat sinar pada waktu siang 
dan juga pada waktu malam.  
 Ada pelbagai lagi nikmat yang tidak terhingga banyaknya untuk 
hambanya di dunia Hal ini demikian. Dalam ayat yang jelas dinyatakan 
dia atas menegaskan bahawa Allah mencipta laut kepada manusia 
adalah untuk para manusia mengambil hasil yang ada dalam laut. 
Allah menciptakan pelbagai jenis nikmat yang ada dalam laut sep-
erti pelbagai jenis ikan, harta kehidupan laut dan lain-lain lagi. 
 Laut juga tempat yang luas untuk diterokai oleh setiap manusia. 
Allah memberi keluasan kepada laut untuk manusia berlayar mengelilingi 
dunia melihat ciptaan nikmat Allah yang terbentang luas. Semua 
yang ada adalah nikmat Allah yang tidak mampu untuk manusia 
menciptanya. Untuk beroleh manfaat yang lebih maka pelbagai 
cara dapat digunakan untuk menjadikan nikmat pemberian Allah 
itu dapat digunakan dengan cara yang betul dan berguna. Allah 
mencipta alam Hal ini demikian untuk manusia bekerja dan 
memanfaatkan segalanya dengan sentiasa memanjangkan kesyukuran 
atas nikmat yang membolehkan manusia dapat mengambil nikmat 
yang ada (Ridzuan et al., 2012). Firman Allah SWT dalam al-Quran:  

 

! �ٌ,Sٌَِر ر
Lُ2َ
َ
3 َ 
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ُ
U V ِ وا >ِْ"Wَ�َ ا�� �X"ُ#َ ْنBY! 
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Maksud: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah (yang dilimpahkan-
Nya kepada kamu), tiadalah kamu akan dapat menghitungnya satu 
persatu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. 

 
(Surah al-Nahl, 16:18) 

 
 Nikmat yang diberikan oleh Allah kepada manusia melimpah 
ruah banyaknya. Namun seringkali manusia sebagai hamba tidak 
menguruskan nikmat yang diberikan Allah dengan sebaiknya (Jasmi 
& Tamuri, 2011). Manusia alpa hingga nikmat yang diturunkan 
tidak digunakan sebaik-baiknya. Manusia yang bijak dan berakal 
menerima nikmat yang diberikan dengan sikap rendah diri serta 
dalam keadaan bahagia. Jiwa setiap manusia yang meredai dan 
mensyukuri nikmat Allah sentiasa menjadi kuat imannya, tidak 
rapuh kerana beban ujian yang mendatang. Firman Allah SWT 
dalam al-Quran:  

 

 Xٍ2َِ3 �َْ �Xَ  &َ FٌLْ�َ Oْ�ُْ�َ
ْ

َ َو� 
ا ا��hُ�#ا ا
�ُIَMِ آَ
�

َ/& ا� �:
َ
H &َM

َ�ُ�
َن !"ْ#َ &�َِ' �ٌِ*9َ َ َ إِن� ا�� 
ا ا��hُ�#َواY! 
 
Maksud: Wahai orang Yang beriman! bertaqwalah kepada Allah 
(dengan mengerjakan suruhan-Nya dan meninggalkan larangan-
Nya); dan hendaklah setiap diri melihat dan memerhatikan apa 
Yang ia sediakan (dari amalnya) untuk hari esok (hari Akhirat). 
dan (sekali lagi diingatkan): “Bertaqwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan Segala 
Yang kamu kerjakan.” 
 

(Surah al-Hashr, 59:18) 
 

  Allah SWT mengetahui apa yang dibuat oleh hambanya un-
tuk memanfaatkan nikmat yang diberikan, adakah digunakan ke 
arah kebaikan ataupun ke arah keburukan. Firman Allah SWT 
dalam al-Quran: 



60 Prosiding Seminar Pemantapan Akidah 2015 

 


ا ُ�ُ
ا Iِْ َ�,ِّ*َ&ِت َ& َرزَْ��َ&oُْ� َواOُPُnْوا ُ�IَMِ آَ
�

َ/& ا� �:
َ
H &َM 

�ُْ$ْ� إ�Mِ&هُ َ#ْ"ُ*Xُوَن !
ُ
ِ إِْن % ��ِ� ! 

 
Maksud: Wahai orang yang beriman! makanlah dari benda yang 
baik (yang halal) Yang Kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah 
kepada Allah, jika betul kamu hanya beribadat kepada-Nya.” 
 

 (Surah al-Baqarah, 2:172) 
 
Firman Allah SWT lagi dalam al-Quran: 
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Maksud: Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak 
mampu memberikan rezeki kepada kamu, Maka mintalah rezeki 
itu di sisi Allah, sembahlah Dia, dan bersyukurlah kepada-Nya. 
Hanya kepada-Nya kamu akan dikembalikan. 
 

(Surah al-Ankabut, 29: 17) 
 
 Rasa syukur dapat dinilai dan diterima dengan cara mengingati 
nikmat yang hadir dalam kehidupan manusia seharian. Walaupun 
nikmat yang diterima adalah sedikit, namun pandanglah nikmat 
itu dengan tanda syukur yang berlipat ganda kerana nikmat itu 
datangnya dari Allah SWT. Nikmat juga dapat dirasai apabila tiada 
makna nikmat itu. Kerana itu manusia perlu menerapkan setiap 
perkara yang berlaku adalah ke arah kebaikan dan menuju kebahagian. 
Penuhkan ruang kotak pemikiran dengan perkara yang positif dengan 
adanya nikmat yang diberikan.  
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 Perlulah setiap manusia melatih diri untuk ada sifat bersyukur 
dengan apa nikmat. Hal ini demikian kerana sifat syukur dan sabar 
akan mengajar serta memberi panduan hidup sepanjang perjalanan 
menempuhi nikmat dan dugaan. Firman Allah SWT dalam al-
Quran: 
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ْ
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Maksud: Wahai anak-anakku! pergilah dan intiplah khabar berita 
mengenai Yusuf dan saudaranya (Bunyamin), dan janganlah kamu 
berputus asa dari rahmat serta pertolongan Allah. Sesungguhnya 
tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah itu melainkan 
kaum Yang kafir. 

 
(Surah Yusuf, 12:87) 

 
  Firman Allah SWT dalam al-Quran: 

 


َن !
�
3& �yا� Vِإ ِ;ّ

ِ Iْ رWَِ�َْ َر?ِ £ُ�َhْ:َ Iْ َوَ
َ

 !¤ َ&ل
 

Maksud: Nabi Ibrahim berkata: “Dan tiadalah sesiapa yang ber-
putus asa dari rahmat Tuhannya melainkan orang yang sesat.” 
 

(Surah al-Hijr, 15:56) 
 

 Dapat dilihat bahawa Islam mengajar manusia agar bersikap 
sederhana dalam menerima nikmat dari Allah. Kerana sifat kesederhanaan 
dapat manusia mengajar dan mendidik diri manusia untuk mensyukuri 
nikmat pemberian Allah SWT. Hadis sahih ada menjelaskan (Muslim, 
t.th.: 2963): 
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OَْqOَTُ uِةَ  
َ
Iْ�َ ¥ٍِ3&¦َ uِ أ

َ
   Iْ�َ أ

َ
 ا�ِ    :  َ&ل

ُ
 رَُ	
ل

َ
  : َ&ل

 ْIَ 
َ

 #َ�Oُ�ُْوا إ5ِ
َ

Vَو �ْ�ُْ�ِ �َLَ	ْ
َ
Iْ أَ 

َ

ْ َُ�ْ�  ا�Oُ�ُْوا إ5َِ� 
َTُ

 ْ��ُْ,
َ
�eَ ِا� Wَ�َ"ِْ< َدُروا§َْ[ 

َ
V ْن

َ
Xَwُْر أ
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Maksud: Abu Hurayrah berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda: 
“Lihatlah kepada orang yang lebih rendah dari pada kamu dan 
janganlah kamu melihat orang yang di atasmu. Maka hal itu 
lebih baik untuk tidak meremehkan nikmat Allah atasmu.” 
 

(Muslim) 
  
 Dalam hadis di atas, Rasulullah menyuruh kaum manusia 
agar memandang orang yang berada di bawah mereka, baik 
mengenai bentuk dan rupa tubuhnya, kesihatan dan kesejahteraannya, 
harta dan kekayaannya mahupun yang selain dengannya. Dengan 
cara demikian, mereka akan merasa beruntung dan lebih baik 
keadaan mereka dibandingkan dengan yang di bawah keadaaan 
kehidupan seharian mereka nasib.  
 Sebaliknya nabi SAW melarang kaum manusia memandang 
orang yang di atas mereka sebab dapat menimbulkan rasa kecil hati 
dan rendah diri dan bahkan bukan mustahil dapat menimbulkan 
rasa kecewa, menyesal diri dan mungkin timbul persangkaan yang 
buruk kepada Allah SWT. Bahawa Allah tidak memperhatikan 
keadaan dirinya atau pilih kasih dalam pemberian nikmat. Kaum 
muslimin dibenarkan melihat orang yang lebih tinggi darjatnya. 
 

RUMUSANRUMUSANRUMUSANRUMUSAN    

Bersyukur bererti mensyukuri apa yang diberikan Allah SWT kepada 
manusia dengan kekuatan iman dan keyakinan. Hal ini demikian 
bahawa segala sesuatu tidak ada yang sia- sia. Manusia dapat mensyukuri 
nikmat dengan cara berzikir, dengan lisan manusia dapat mengucapkan 
alhamdulillah, dengan hati, iaitu meyakini bahawa segala bentuk 
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nikmat dan berkat datangnya semata hanya dari Allah SWT dan 
manusia dapat mensyukuri nikmat Allah SWT dengan perbuatan 
manusia dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala 
larangan-Nya. Segala bentuk syukur manusia merupakan rasa 
syukur manusia kepada Allah S.W.T, dan manusia yang tidak ma-
hu bersyukur maka manusia akan rugi kerana Allah SWT tidak 
meminta rasa syukur dari hambanya.  
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