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“Syukur"



Topik Pembahasan :
1. Apa Pengertian Dan Makna Syukur ?
2. Apa Dasar/ Dalil Perintah Untuk Bersyukur ?
3. Bagaimana Pandangan Sahabat, Tabi’in, dan 

Ulama/Sufi mengenai Bersyukur ?
4. Apa Keutamaan  bersyukur ?
5. Apa Bahaya bagi yang tidak bersyukur?
6. Apa tanda-tanda orang yang tidak bersyukur?
7. Bagaimana Tips agar kita bisa bersyukur?
8. Adakah contoh kisah Tokoh yang bersyukur dan 

contoh kisah tokoh yang tidak bersyukur ?, dan 
bagaimana konskuensi bagi keduanya ?



1. Pengertian dan Makna Bersyukur:

• - Etimologi : brasal dari Kata “ Syakara, Syukran” yang artinya memuji, 
berterima Kasih kepada yang berbuat baik atas kebaikannya. Padanan kata 
dari “Asyukru” adalah “Al-hamdu”, “Atsanaa’u”, dan “Al-Madhu” sama-
sama bentuk pujian.

• - Terminologi : Syukur Adalah berterima kasih kepada Allah, lega, senang, 
dan mengingat/menyebut nikmat yang diberikan kepadanya, dimana rasa 
senang itu terwujud pada lisan, hati dan perbuatan.

• - Imam Al-Ghazali ( Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin 
Muhammad Al-Ghazali ) berkata :

• “ Hakikat Syukur adalah menyadari dengan sepenuh hati bahwa tidak ada 
yang memberi nikmat terkecuali Allah, maka tanpak dihatimu 
kegembiraan karena Allah atas limpahan karunia-Nya kepadamu, 
kemudian rasa syukur tadi menghendaki engkau berubadah dengan penuh 
semangat, baik dengan hati, lisan, maupun semua anggota tubuh”.



2. Dasar/ Dalil tentang Perintah untuk Bersyukur :

a. Q.S Al-Baqorah : 152
“Maka Ingatlah kepada-Ku, Akupun akan 
Mengingatmu, bersyukurlah kepada-Ku, dan 
Janganlah kamu Inkar Kepada-Ku”

b. Hadits Nabi Saw, Rasulullah Saw Bersabda :
“ Sesungguhnya Allah Swt akan sangat Ridha 
bagi hamba yang selesai makan dan minum di 
mengucapkan Al-Hamdulillah (Bersyukur)”. 
(Lihat kitab Tanbihul Ghafilin: Imam Abu Laits)



3. Pandangan Sahabat, Tabi’in, dan 
sufi mengenai bersyukur:

a. Pandangan  Ibnu Abbas (sahabat), ia berkata :“ Salah satu indikator 
seorang hamba akan mendapatkan kebahagiaan adalah yang 
memiliki Qolbun Syaakirun ; hati yang selalu bersyukur” 

• Rosulullah Saw bersabda : “ kalau kita sedang sulit perhatikanlah 
orang yang lebih sulit dari kita” 

b. Pandangan  Hasan Al- Bashri (Tabi’in), ia berkata : “Salah satu yang 
dapat merusak hati adalah ketika Hamba menikmati pemberian 
dari Allah tapi dia tidak mensyukurinya" .

c. Pandangan Al- Junaid (Sufi) : “saya bermain di depan syeikh Sarry as-
Saqathi  ketika aku berumur 7 tahun, dihadapannya terdapat 
sekelompok orang yang sedang membicarakan  soal syukur, dia 
mengatakan kepadaku “ wahai anak kecil, apa itu syukur?, Saya 
menjawab “tidak mempergunakan nikmat untuk bermaksiat 
kepada Allah Swt” beliau mengatakan “lisanmu hampir saja 
mendapatkan bagian dari Allah. 



4. Keutamaan bersyukur :

1. Nikmat akan ditambah (QS. Ibrahim :7)dan hadits Nabi, berikut:



2. Menjalankan Perintah Allah (QS An Nahl : 114).
3. Jauh dari Penyakit Hati
4. Jauh dari Sombong (QS An Nahl : 78)
5.   Memberikan Kebahagiaan Hidup (QS Thaahaa : 

130).
6.   Mendapat Kebaikan dari Allah, Rasulullah bersabda 

: 
“Dan barang siapa membaca Alhamdulillah sebagai 
tanda syukur maka baginya tiga puluh kebaikan”. 
(HR Bukhari).

Lanjutan...



5.
5. Bahaya bagi seseorang yang tidak 

bersyukur :
1.Azab Allah yang sangat pedih (QS. Ibrahim :7)
Allah akan menimpakan pakaian kelaparan dan ketakutan
“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman 
lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi 
(penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah m...erasakan kepada mereka 
pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat” (Q.S. 16; 112)

2. Kedudukannya lebih buruk dari pada binatang
“Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan (dengan) sebuah negeri yang dahulunya aman 
lagi tenteram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat, tetapi 
(penduduk) nya mengingkari nikmat-nikmat Allah; karena itu Allah merasakan kepada mereka 
pakaian kelaparan dan ketakutan, disebabkan apa yang selalu mereka perbuat” (Q.S. 16; 112)

3. Allah telah membenamkan Qarun beserta dengan harta bendanya akibat kufur nikmat
”Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya 
suatu golonganpun yang menolongnya terhadap azab Allah. dan tiadalah ia termasuk orang-
orang (yang dapat) membela (dirinya). (QS. Al-Qashas: 81)

4. Mendapatkan adzab yang sangat pedih
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan: "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti 
Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka 
sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(QS. Ibrahim: 7)

•



6. Tanda-Tanda Hamba Yang tidak 
bersyukur

• Sulit Berterimakasih
sabda Rasulullah: ”Siapa yang tidak pandai bersyukur (berterimakasih) kepada 
manusia, berarti ia belum bersyukur kepada Allah,” (HR Tirmidzi No. 1877).

• Lalai dalam Beribadah
• Seseorang yang pandai bersyukur sudah pasti menjadikan segala aktivitasnya 

bernilai ibadah, baik itu pekerjaannya, makannya atau tidurnya. Serta mereka akan 
memperbanyak ibadah khusus seperti berdzikir, salat sunah, sebagaimana yang 
dicontohkan oleh Rasulullah.

• Maka bisa dipastikan pula orang yang lalai, sedikit ibadahnya, sedikit waktu yang 
digunakan untuk mengingat Allah, menjadi pertanda bahwa ia belum bersyukur.

• Iri dan Dengki
• karena masih saja membanding-bandingkan nikmat yang diperoleh orang lain 

dengan yang kita dapatkan.
• Mudah Mengeluh

Tanda seseorang selalu bersyukur adalah selalu tersenyum ketika Allah 
berkehendak lain yang tidak sesuai dengan keinginan kita, pun juga sebaliknya.



7. Bagaimana Tips agar kita bisa 
bersyukur?

1. Buat Daftar Hal-Hal yang Bisa Kita Syukuri
2. Biasakan Mengucapkan Terima Kasih
3.Bayangkan dan Renungkan Hal-Hal Baik yang 

Menimpa Anda
4. Lihatlah Saudara-Saudara yang Tidak 

Seberuntung Kita 
Pernyataan Rasulullah mengenai 4 tanda orang yang 
celaka dan 4 tanda orang yang akan bahagia (Lihat kitab 
Nashaihul Ibad BAB ruba’i/4 poin).



7.Contoh Kisah Hamba yang Bersyukur dan 
Contoh orang yang kufur , dan konskuensinya.

a. Kisah si belang, si botak, dan si buta 
• “Dari Abu Hurairah radhiyallahu’anhu, Rasulullah SAW bersabda (yang artinya): 

“Sesungguhnya ada tiga orang dari Bani Israil yang belang, botak, buta. Allah bermaksud 
menguji mereka, maka Allah mengutus malaikat kepada mereka.”

b. Kisah Qorun
• Bukti dari ancaman Alloh ini dapat kita lihat dari kisah-kisah orang di sekitar kita, atau dari 

apa yang Alloh ceritakan langsung dalam ayat-Nya tentang kisah Qorun. Alloh berfirman yang 
artinya, “Qorun berkata, ‘Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada 
padaku’. Dan apakah ia tidak mengetahui, bahwasannya Alloh sungguh telah membinasakan 
umat-umat sebelumnya yang lebih kuat darinya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Dan 
tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang yang berdosa itu, tentang dosa-dosa mereka. 
Maka keluarlah Qorun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Berkatalah orang-orang yang 
menghendaki kehidupan dunia, ‘Semoga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah 
diberikan Qorun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Maka 
Kami benamkan Qorun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu 
golongan pun yang menolongnya terhadap adzab Alloh dan tiadalah ia termasuk orang-
orang (yang dapat) membela (dirinya).” (QS 28: 78-79 & 81). Wal iyyadzu billah… semoga 
Alloh menjadikan kita termasuk ke dalam golongan hamba-Nya yang bersyukur. Amiin.
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