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B
ERSYUKUR adalah 
sifat yang sangat 
terpuji. Namun, ia 
tidak semudah yang 

disangkakan. Hanya orang 
beriman dengan iman yang 
sempurna mampu bersyukur 
dengan apa juga keadaan. 

Sememangnya mudah untuk 
kita bersyukur atas apa yang kita 
suka tetapi bukan mudah untuk 
kita bersyukur atas apa yang kita 
tidak suka.

Sedangkan Allah SWT 
berfirman: “Boleh jadi kamu 
membenci sesuatu, padahal ia 
amat baik bagimu dan boleh jadi 
(pula) kamu menyukai sesuatu, 
padahal ia amat buruk bagimu, 
Allah mengetahui sedang kamu 
tidak mengetahui.” (Al-Baqarah: 
216).

Syukur adalah syarat utama 
untuk rahmat atau nikmat Allah 
berterusan ke atas kita. Seperti 
mana dalam hubungan sesama 
manusia, kita amat memahami 
bahawa suatu penghargaan atau 
anugerah ke atas seseorang 
hanya diberi apabila terma dan 
syarat tertentu dipenuhi, maka 
begitu juga dalam hubungan 
manusia dengan pencipta-Nya.

Apabila kita bersyukur, 
maka nikmat ke atas kita 
akan berterusan. Sebaliknya, 
ketidaksyukuran akan membawa 
kepada ketiadaan rahmat dan 
nikmat ke atas kita. Syarat ini 

perlu diamati sebaik mungkin. 
Apabila seseorang itu hanya 

mengharapkan nikmat terlebih 
dahulu dan kemudiannya 
bersyukur, maka ia merupakan 
satu kesilapan yang besar. 

Ini kerana kelewatan untuk 
bersyukur akan menyebabkan 
lewatnya nikmat. Bahkan, 
ditakuti ancaman azab Allah 
pula yang lebih dekat menanti 
kerana lawan perkataan syukur 
adalah kufur (ingkar).   

Allah berfirman: “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.” (Ibrahim: 
7).

Ilmu Allah
Jadi, bagaimana seharusnya 

kita bersyukur? Adakah cukup 
sekadar kita mengucapkan 
Alhamdulillah (segala pujian 
hanya untuk Allah), yang mana 
ini pun kadangkala sukar untuk 
diungkapkan lebih-lebih lagi 
apabila apa yang kita hajatkan, 
terjadi sebaliknya. 

Sedangkan apa yang berlaku 
itu, sewajarnya juga kita memuji 
Allah kerana itu adalah terbaik 
buat kita yang tidak mengerti 
apa-apa berbanding keluasan 
ilmu Allah. 

Begitupun, sebahagian ulama 
mengatakan kesyukuran yang 
sebenar adalah apabila tiga 
keadaan berlaku serentak, di 
mana apabila lidah kita mula 
memuji Allah, membenarkan 
dengan hati apa yang berlaku 
(semuanya datang daripada 

Allah) dan kemudiannya 
menzahirkan amalan yang 
bertepatan dengan kehendak 
Allah pada ketika itu.

Hal ini bermakna respons 
dalam bentuk amalan yang selari 
dengan ungkapan lidah dan hati 
(tasdiq) ke atas apa yang berlaku 
adalah cara bersyukur dalam erti 
kata yang sebenar.

Dalam al-Quran, terdapat 
perintah supaya memohon 
pertolongan dengan sabar dan 
solat seperti mana dalam ayat 45, 
surah al-Baqarah: “Dan mohonlah 
pertolongan dengan sabar dan 
solat. Dan sesungguhnya ia adalah 
benar-benar berat kecuali ke atas 
orang-orang yang khusyuk.”

Sabar di sini bukan 
bermaksud kita berdiam diri 
tetapi menghindarkan diri 
daripada melakukan dosa 
terhadap Allah pada masa 
itu (termasuk reda dengan 
ketentuan yang berlaku 
walaupun setelah ikhtiar 
dilakukan).

Pada masa yang sama, 
menyemak kembali apakah 
amalan kita yang telah silap 
pada masa lalu dan berusaha 
memperbaikinya. Kemudian, 
bermunajat kepada Allah 
menerusi solat. 

Oleh sebab itu, keadaan hati 
yang bersyukur dalam erti kata 
yang sebenar tidak akan datang 
pada seseorang yang tidak 
berusaha untuk menjernihkan 
hatinya. 

Hati yang jernih adalah hati 
yang menyakini keagungan 
rab-Nya, sehingga ia berbaik 
sangka (husnuzon) terhadap-Nya, 
lalu bersyukur dengan apa yang 
ditentukan-Nya.      

PUPUK diri supaya sentiasa 
bersyukur dengan nikmat 
berterusan yang Allah 
berikan kepada manusia. 
– Gambar hiasan

Waktu terbaik  
bersedekah
SOALAN:
SAYA sering mendengar tentang 
kelebihan bersedekah, bolehkah ustaz 
terangkan waktu dan masa yang sangat 
afdal untuk bersedekah?

JAWAPAN: 
SEDEKAH merupakan cerminan keimanan 
kepada Allah SWT. Islam telah meletakkan 
masa dan waktu yang afdal serta terpilih 
untuk melaksanakan ibadah sedekah. 

Antara waktu yang afdal bersedekah 
ialah sepanjang bulan Ramadan. Hal ini 
digambarkan dalam hadis Muttafaq Alaih 
maksudnya: 

“Rasulullah SAW ialah manusia yang 
paling lembut terutamanya pada bulan 
Ramadan. Ketika malaikat Jibril menemui 
dan mendatangi baginda setiap malam pada 
bulan Ramadan, malaikat Jibril mengajarnya 
al-Quran. Rasulullah sangat pemurah 
memberikan infaq (bersedekah) lebih laju 
daripada hembusan angin.”

Justeru, sangat wajar untuk umat Islam 
melipatgandakan amalan bersedekah 
terutamanya pada bulan Ramadan. 

Kita boleh memberi sedekah dengan 
kaedah menyediakan makanan untuk orang 
berbuka puasa dan boleh juga memberikan 
duit hari raya pada akhir bulan Ramadan agar 
kita dapat pahala bersedekah pada waktu 
yang afdal.

Begitu juga afdal bersedekah pada 
sepuluh hari pertama bulan Zulhijah. Ini 
bersandarkan hadis riwayat Tirmizi yang 
bermaksud: “Tiada hari yang amal kebaikan 
dilakukan padanya lebih disukai Allah 
melainkan hari-hari ini iaitu sepuluh hari 
pertama dalam bulan Zulhijah.” 

Sahabat bertanya: “Wahai Rasulullah, lebih 
disukai melebihi jihad di jalan Allah?” 

Nabi menjawab: “Ya, lebih disukai melebihi 
jihad di jalan Allah melainkan seseorang yang 
keluar di jalan Allah dengan diri dan hartanya 
kemudian tidak pulang dengan sesuatu pun 
daripadanya.”

Selain itu, sedekah ketika kita sihat atau 
ketika kita sendiri memerlukan kewangan 
adalah lebih afdal berbanding seseorang 
yang bersedekah ketika sedang sakit atau 
seseorang yang sudah menjadi kaya.

Hal ini yang disabdakan oleh junjungan 
Nabi Muhammad dalam hadis yang 
diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim 
yang bermaksud: “Hendaklah kamu 
memberikan sedekah dalam keadaan kamu 
sihat, kamu sendiri berhajat kepada harta, 
bimbang dilanda kemiskinan dan bercita-cita 
menjadi kaya. 

“Jangan kamu melengah-lengahkannya 
walaupun sehingga nyawa telah sampai 
ke halkum dan ketika itu baru kamu akan 
berkata: Ini untuk si fulan, si fulan itu 
mendapat ini, sepatutnya harta ini adalah 
untuk si fulan itu.”

PESONA
WANITA�KELUARGA�KESIHATAN

TA’LIM
Bersama 

MOHD. DZIAULHAQ 
HASHIM 

Pegawai Dakwah 
PPZ-MAIWP

Oleh DZUHAILMI 
DAHALAN

dzuhailmi@upm.edu.my
Pegawai Penyelidik Sosial,

Institut Pengajian Sains Sosial (IPSAS),
Universiti Putra Malaysia

KOLUMNIS

Pujuk hati supaya bersyukur


