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Nikmat: Syukur atau Kufur? 

 

Ada banyak nikmat yang Allah S.W.T berikan kepada hamba-hamba Nya. Apabila diperhatikan, sepanjang 
hayat dan waktu seharian manusia tidak terlepas dari nikmat pemberian Allah. Nikmat ditakrifkan sebagai benda atau 
perkara yang menyenangkan, ia boleh dikaitkan dengan sesuatu keadaan dan kejadian yang selesa. Harta yang banyak 
adalah nikmat, tubuh badan yang sihat adalah nikmat, rupa yang cantik adalah nikmat, kebijaksanaan adalah nikmat, 
dan sebagainya.  

 
Jika disebut contoh-contoh nikmat pemberian Allah ini memang tidak terhitung bilangannya. Bahkan apa yang 

ada di atas muka bumi ini adalah merupakan nikmat Allah untuk kepentingan manusia. Namun tidak enak didengari 
apabila ramai dikalangan manusia tidak mensyukuri nikmat tersebut, orang yang berharta masih juga berasa miskin 
sehingga mereka sanggup melakukan rasuah. Orang yang memiliki tubuh badan yang sihat masih tidak senang dengan 
keadaan tubuh badannya sendiri. Orang yang memiliki wajah yang cantik masih juga merasakan tidak berpuas hati 
dengan kecantikan wajahnya. Jika diungkap satu per satu masalah berkaitan dengan kekufuran nikmat ini, pasti ada 
sahaja kekurangan yang diutarakan meskipun pelbagai nikmat yang telah diberikan.  

 
Sabda Nabi S.A.W yang bermaksud, “Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian dan jangan melihat orang 

lebih di atas kalian. Yang demikian itu (melihat ke bawah) akan membuat kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang 
diberikan Nya kepada kalian” (HR. Muslim). 
 

Syukur kepada Allah SWT adalah inti ibadah, pokok kebaikan dan merupakan hal yang paling wajib atas 
manusia. Kerana tidak ada pada diri manusia sama ada yang nampak atau tersembunyi, yang khusus mahupun umum 
melainkan ianya berasal dari Allah SWT. Di sini, terdapat beberapa cara mensyukuri nikmat Allah menurut pandangan 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Al Qaulul Mufid (1/268), iaitu: Cara Mensyukuri 
Nikmat Allah Dalam Kehidupan Seharian Yang pastinya kita sebagai hamba perlu mentaati segala perintah Nya dan 
meninggalkan segala larangan Nya. Ketahuilah bahawasanya Allah mencintai orang-orang yang bersyukur. Bersyukur 
tidak cukup dengan ucapan Hamdallah saja, seorang hamba dapat dikatakan bersyukur apabila memenuhi tiga hal, 
 
1. Bersyukur dengan hati 

Bentuk bersyukur dengan hati adalah dengan menyakini dan mengakui bahawa segala nikmat tersebut adalah 
semata-mata berasal daripada Allah SWT. 

 
2. Bersyukur dengan lisan 

Hamba yang bersyukur, maka lisannya akan sentiasa digunakan untuk berzikir, mengucapkan Alhamdulillah 
sebagai bentuk pujian atas nikmat Allah yang diberikan, membicarakan kepada orang lain tentang nikmat yang 
Allah berikan kepadanya adalah sebagai bentuk rasa syukur dan pengakuan kepada Allah, bukan dengan 
tujuan untuk membanggakan diri dan menimbulkan arsa iri kepada orang lain.  
Allah S.W.T berfirman yang bermaksud: 
“dan terhadap nikmat Rabbmu, maka hendaklah kamu siarkan” .*QS Adh Dhuha: 11+ 

 



 
 
3. Bersyukur dengan anggota tubuh 

Bersyukur dengan anggota tubuh iaitu menggunakan untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah 
S.A.W dan tidak digunakan untuk kemaksiatan. Makanya digunakan untuk memandang hal-hal yang baik, 
telinganya  digunakan untuk mendengar sesuatu yang bermanfaat, dan anggota badannya digunakan untuk 
melakukan ibadah kepada Allah S.A.W, melaksanakan perkara-perkara yang telah diwajibkan Allah dan 
menjaga sunnah- sunnah Rasulullah. Kesimpulannya, berharap dan berdoalah agar kita semua termasuk di 
dalam kalangan hamba Nya yang sentiasa bersyukur dan terhindar dari kufur nikmat. Aamiin. 
 

 
Oleh: 
Nor Aishah binti Mohammed, 
Kuliah Usuluddin, 
Universiti Al-Azhar Kaherah. 


