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َنا بَِفْضِلِه التامِ . َاحلَْْمُد لِلِه َرب اْلَعاَلِمْنيَ  َأْشَهُد َأْن الَ وَ . َهَدانَا ِلْإلِْسَالِم َوأَنـَْعَم َعَليـْ
َنا َسيَد اْألَنَ  فَِللِه ْاَحلْمُد َوالشْكُر . اِم َوَأْكَرَم اْلِكَرامِ ِإَلَهِ إال اُهللا َوْحَدُه َال َشرِْيَك َلُه أَْرَسَل ِإلَيـْ

َوَأْشَهُد َأن َسيَدنَا َونَِبيـَنا ُحمَمًدا َعْبُدُه َوَرُسْولُُه َكاَن ُخُلُقُه اْلُقْرآِن َوأَثـَْىن اهللاُ . َعَلي آالَئِِه اْلِعظَامِ 
اَللُهم َصل َوَسلْم َعَلى الصْفَوِة اْلُمْخَتاِر . ُخُلٍق َعِظْيمٍ َوإنَك َلَعَلى : َعَلْيِه ِيف ُحمَْكِم التـْنزِْيلِ 

َساٍن ِإَىل ِإَماِم اْلُمتِقْنيَ َوَسيِد ْاَألْخَياِر َوَعَلى آلِِه َوَأْصَحابِِه َواَألْجمَاِد ْاألَبـَْراِر، َوَمْن تَِبَعُهْم بِِإحْ 
ْسِلُمْوَن أُْوِصْيُكْم َونـَْفِسْي بِتَـْقَوى اهللاِ فَـَيا أَيـهَ : أما بعد. يـَْوِم اْلَقَرارِ 

ُ
اتـُقوا اللَه َحق تـَُقاتِِه . ا اْمل

 َوَال َمتُوُتن ِإال َوأَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ 
 

Yang saya hormati para Bapak dan Ibu hadirin dan hadirat yang dirahmati 

Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah 

Swt. atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, terutama nikmat iman 

dan Islam serta nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul 

di tempat ini dalam rangka bersilaturrahim dan menjalin ukhuwwah Islamiyah. 

Shalawat serta salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad saw. 

beserta para sahabat dan pengikutnya yang setia hingga hari kiamat kelak.  

Pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang 

diberikan kepada saya untuk menyampaikan pesan-pesan Islam di hadapan para 

Bapak dan Ibu sekalian. Di sini saya akan menguraikan sedikit tentang mensyukuri 

nikmat Alllah Swt.  

 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang terhormat, 

Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di antara makhluk-makhluk 

lainnya. Kemuliaan itu dikarenakan manusia oleh Allah dibekali dengan berbagai 

sarana untuk bisa bersaing dengan makhluk-makhluk lain. Sarana yang paling 

berharga yang dimiliki oleh manusia adalah akal dan pikirannya. Dengan akal dan 

pikiran inilah manusia dapat mempelajari berbagai ilmu dan juga membekalinya 

dengan ajaran agama sehingga manusia dapat menjadi khalifah di muka bumi dan 

melaksanakan ibadah kepada Allah Swt. Karena itulah manusia wajib bersyukur 

kepada Allah Swt. yang telah memberikan akal kepadanya. 

Syukur berarti berterima kasih dan memuji kepada yang telah memberi 

kenikmatan atau kebaikan. Orang yang bersyukur kepada Allah Swt. berarti orang 



yang berterima kasih kepada Allah Swt. dengan memuji-Nya atas kenikmatan yang 

telah diterimanya dari-Nya. 

Syukur merupakan akibat dari adanya nikmat yang telah diterima dari 

pemberi nikmat, sedang pujian merupakan sifat mulia yang melekat pada diri yang 

dipuji. Sebagai contoh, “Saya memuji Nabi Muhammad saw. karena keluhuran 

budinya dan saya memuji Ali bin Abi Thalib karena keberaniannya.”  

Syukur harus dilakukan dengan tiga hal, yaitu lisan, hati, dan anggota badan 

sebagaimana iman. Orang yang bersyukur kepada Allah Swt. atas kenikmatan yang 

diterima, maka ia harus mengakui kenikmatan itu dalam hatinya, kemudian 

lisannya mengucapkan kalimat alhamdulillah atau memberitahukannya kepada 

orang lain, dan anggota badannya tergerak untuk lebih taat kepada Allah Swt. dan 

memberikan sebagian kenikmatan itu kepada orang lain yang membutuhkan. 

Dalam al-Quran Allah Swt. memerintahkan kepada orang Islam agar selalu 

bersyukur kepada-Nya. Dalam QS. al-Baqarah: 152, misalnya, Allah Swt. 

memerintahkan kepada kita agar selalu mengingat-Nya dan bersyukur kepada-Nya: 

 

 )١٥٢: البقرة( نِ َوَال َتْكُفُروْ  ا ِيلْ ِين أَذُْكرُْكْم َواْشُكُروْ َفاذُْكُروْ 

Artinya: “Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan 

bersyukurlah kepada-Ku, dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” (QS. al-Baqarah: 

152). 

 

Dalam ayat yang lain Allah Swt. berfirman: 

ــوْ أَيـَهــا الــِذيْ آيَ  ا لِلــِه ِإْن ُكْنــُتْم ِإيــاُه ا ِمــْن طَيَبــاِت َمــا َرَزقْـَنــاُكْم َواْشــُكُروْ ا ُكُلــوْ َن َءاَمنُـ
 )١٧٢: البقرة( نَ تـَْعُبُدوْ 

 
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang 

Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya 

kamu menyembah.” (QS. al-Baqarah: 172). 

 

Allah juga menegaskan bahwa orang yang bersyukur kepada-Nya sebenarnya 

tidak akan berpengaruh sama sekali kepada Allah, karena Allah Maha Kaya yang 

tidak butuh kepada siapa pun, tetapi hasil syukur akan kembali kepada dirinya 

sendiri, begitu juga sebaliknya, orang yang kafir (tidak mau bersyukur), akibatnya 

akan kembali kepadanya. Dalam QS. al-Naml: 40 Allah Swt. berfirman: 

 



َا َيْشُكُر لِنَـْفِسِه َوَمْن َكَفَر َفِإن َريبْ َغِين َكِرْميٌ  ٤٠:النمل(َوَمْن َشَكَر َفِإمن(  

Artinya: “Dan barangsiapa yang bersyukur maka sesungguhnya dia bersyukur untuk 

(kebaikan) dirinya sendiri dan barangsiapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha 

Kaya lagi Maha Mulia". (QS. al-Naml: 40). 

 

Syukur menempati kedudukan yang tinggi di antara sifat-sifat terpuji lainnya. 

Bahkan al-Ghazali menempatkan syukur pada kedudukan yang lebih tinggi di atas 

sabar, zuhud, dan sifat-sifat lainnya. Agar syukur benar-benar berfungsi dan 

memiliki kedudukan seperti ini, maka syukur harus memenuhi tiga unsur pokok, 

yaitu:  

1) Orang yang bersyukur harus mengetahui dan mengerti nikmat dan Dzat 
Pemberi nikmat. Seluruh nikmat berasal dari Allah Swt. Jika seseorang mengakui 

ada pihak lain selain Allah yang memberi nikmat kepadanya, maka pujiannya 

kepada Allah tidak sah dan syukurnya tidaklah sempurna. 

  

2) Orang yang mensyukuri nikmat Allah harus disertai dengan ketundukan dan 
pengagungan kepada-Nya. Orang yang mendapatkan nikmat sehat akan 

menggunakan kesehatannya untuk melakukan ibadah kepada Allah dan 

melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang dan kemampuannya masing-masing 

dengan aturan yang benar. Jika nikmat dijadikan perantara kepada-Nya, maka 

nikmat itu akan menjadikan sempurnanya syukur kepada Allah. 

 

3) Dengan nikmat yang diterima dari Allah, orang akan menyintai Allah, bukan 
durhaka kepada-Nya. Hal ini akan dapat dicapai jika orang itu mengenal hikmah 

dari semua yang diciptakan Allah. Misalnya, dia harus mengetahui bahwa mata 

yang dimiliki merupakan nikmat dari Allah. Mensyukuri mata adalah dengan 

menggunakan mata untuk membaca Al-Quran, belajar ilmu pengetahuan, dan 

yang semisalnya sehingga ia mampu menyerap pelajaran itu dan mengagungkan 

Allah sebagai penciptanya. Dia juga harus menahan matanya dari semua bentuk 

maksiat yang mungkin timbul melalui matanya. Begitu juga dengan anggota 

tubuh lainnya, seperti telinga, tangan, kaki, dan lain sebagainya. 

 

Hadirin dan hadirat yang berbahagia, 

Bersyukur kepada Allah adalah sifat yang sangat terpuji dan orang yang 

bersyukur akan memperoleh hikmah yang banyak, di antaranya adalah: 

1) Allah akan melipatgandakan nikmat-Nya kepada orang yang mau bersyukur 
kepada-Nya. Sebaliknya, Allah akan memberikan azab-Nya yang sangat pedih 

kepada orang yang tidak mau bersyukur kepada-Nya. Allah Swt. berfirman: 



 

ــــِئْن َكَفــــْرُمتْ ِإن َعــــَذاِيبْ  ــــَدنُكْم َوَل ــــِئْن َشــــَكْرُمتْ َألَزِي  دٌ َلَشــــِديْ  َوِإْذ تَــــَأذَن َربُكــــْم َل
 )٧: إبرهيم(

 
Artinya: “Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: ‘Sesungguhnya jika 

kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (ni`mat) kepadamu, dan jika kamu 

mengingkari (ni`mat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’.” (QS. Ibrahim: 

7). 

 

2) Allah berjanji akan memberikan balasan kepada orang yang bersyukur. Allah 
Swt. berfirman: 

  )١٤٤: آل عمران(َوَسَيْجزِى اهللاُ الشاِكرِْيَن 
 

Artinya: “... dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.” 

(QS. Ali ‘Imran (3): 144). 

 

3) Orang yang selalu bersyukur akan mendapatkan sorga yang penuh dengan 

segala kenikmatan. Orang yang selalu bersyukur dalam keadaan apa pun, baik 

mendapat nikmat atau musibah, dialah yang nantinya akan mendapatkan 

kenikmatan yang hakiki di sorga. 

 

Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara yang terhormat, 

Begitulah bahwa syukur merupakan sifat mulia yang harus kita biasakan 

sehingga menjadi karakter kita semua. Hanya dengan syukurlah manusia akan 

dihargai oleh Allah dan juga oleh orang lain, sebaliknya tanpa syukur manusia tidak 

akan mendapatkan penghargaan dari orang lain, apalagi dari Allah Swt. Karena 

itulah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan yang 

telah diberikan kepada kita semua. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan dan 

hidayah-Nya kepada kita semua sehingga kita menjadi hamba-hamba-Nya yang 

pandai bersyukur kepada-Nya. 

 


