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Sujud Syukur
A. Pengertian
1. Bahasa
Kata sujud merupakan bentuk serapan dari bahasa
arab. Kata tersebut sudah baku dalam KBBI, yang
berarti berlutut serta meletakkan dahi ke lantai
(misalnya pada waktu salat) sambil membaca tasbih
dan pernyataan hormat dengan berlutut serta
menundukkan kepala sampai ke tanah.
Kata sujud dalam bahasa arab berasal dari tiga
huruf yaitu ""س ج د. Secara bahasa1, sujud berarti:
0F

 al-khudhu' ()اﻟﺧﺿوع
 at-tazallul ( )اﻟﺗذﻟلyaitu merendahkan diri badan.
 al-mailu ( )اﻟﻣﯾلyaitu mendoncongkan badan ke
depan.
Secara syar'i, yang dimaksud dengan sujud
menurut jumhur ulama adalah meletakkan 7 anggota
badan ke tanah, yaitu wajah, kedua telapak tangan,
kedua lutut dan ujung kedua tapak kaki.
Al-Qur’an Al-Kariem memerintahkan kita untuk
melakukan sujud kepada Allah SWT. Dasarnya adalah
hadits Nabi :

ِﻋﻦ ا
ِ  أ:ِاﻪﻠﻟ
ٍ
ِ
َ
َﺳ ُﺠ َﺪ
أ
ن
أ
ت
ﺮ
ُﻣ
ﻮل
ﺳ
ر
ﺎل
ﻗ
:
ﺎل
ﻗ
ﺎس
ﺒ
ﻋ
ﻦ
ﺑ
ُ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ْ
َ
َ
َ ْ َْ
ُْ
ْ
َُ

1

Majma’ al-Lughah al-Mishriyyah, al-Mu’jam al-Wasith, hal.
1/416
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َﺷ َﺎر ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ إِ َﱃ أَﻧْ ِﻔ ِﻪ
َ  َوأ-  َﻋﻠَﻰ اﳉَْﺒـ َﻬ ِﺔ: َﻋﻠَﻰ َﺳْﺒـ َﻌ ِﺔ أ َْﻋﻈٍُﻢ
ِ ﲔ وأَﻃْﺮ
ِ  واﻟْﻴَ َﺪﻳْ ِﻦ و ﱡِ ْ اف اﻟ َﻘ َﺪ َﻣ
ﲔ
َ
َ
َ َ ْ َاﻟﺮْﻛﺒَـﺘ

Dari Ibnu Abbas ra berkata,"Aku diperintahkan
untuk sujud di atas 7 anggota. (Yaitu) wajah (dan
beliau menunjuk hidungnya), kedua tangan, kedua
lutut dan kedua tapak kaki. (HR. Bukhari dan
Muslim).
Sedangkan kata syukur secara bahasa berarti;

�
َﱠ
ُ َْت
ْ اف ب �ﺎﻟ َﻤ
ُ ْوف �اﻟ ُﻤ ْﺴ َﺪى إ �ﻟ ْ� َﻚ َو َ� ش
ُ
�� ُە َواﻟﺜﻨ ُﺎء َﻋ
ﺮ
ﻌ
ِ
ِ
ِ �ِ ِاﻻﻋ
َ
ﻓ ِﺎﻋ ِﻠ ِﻪ
Mengakui kebaikan yang diberikan kepadamu,
menyebarkannya dan memuji pelakunya2.
Dalam Bahasa Indonesia, syukur artinya rasa
terima kasih kepada Allah dan untunglah
(pernyataan lega, senang, dan sebagainya).
Lawan dari kata syukur adalah kufur, sebagaimana
disebutkan dalam Al-Quran:

ﲏ
َوَﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺸ ُﻜ ْﺮ ﻓَِﺈﱠﳕَﺎ ﻳَ ْﺸ ُﻜُﺮ ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َوَﻣ ْﻦ َﻛ َﻔَﺮ ﻓَِﺈ ﱠن ﱠ
اﻪﻠﻟَ َﻏ ِ ﱞ
َِ
ﲪﻴ ٌﺪ
Dan

2

barangsiapa

yang

bersyukur, maka

Al-Mausu’ah al-Kuwaitiyyah, hal. 24/ 245
muka | daftar isi

Halaman 8 dari 45

sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri;
dan barangsiapa yang kufur, maka sesungguhnya
Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji".(QS. Luqman :
12).
2. Istilah
Sedangkan secara istilah syar’i, yang dimaksud
dengan syukur adalah :

� َ َ ُ � َ َ ْ� َ ْ ُ � َ ْ ﱢ َ َ � ت
َ
َ
ف
ْ
�ف اﻟﻌب ِﺪ اﻟﻨﻌﻢ اﻟ ِ يي أﻧﻌﻢ ا� ِﺑﻬﺎ ﻋﻠ� ِﻪ ِ ي� ﻃﺎﻋ ِﺘ ِﻪ

Pengelolaan seorang hamba atas kenikmatankenikmatan yang Allah anugerahkan kepadanya
dalam ketaatan kepada-Nya. 3
Hakikat syukur adalah menampakkan pengaruh
nikmat baik lewat lisan, hati maupun anggota badan.
Lisan menyebutkan, mengakui dan memuji Allah, hati
mengakui dan membenarkan, sedangkan anggota
badan merealisasikan dengan mengerjakan hal-hal
yang diridhai Allah.
Sedangkan yang dimaksud dengan sujud syukur
secara istilah adalah sujud yang dilakukan karena
mendapatkan nikmat yang besar atau terhindar dari
bencana.4
B. Masyru'iyah
Sujud syukur di Indonesia sudah menjadi hal yang
3

Syihabuddin ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal. 1/ 22

4

Zakariyya al-Anshari, Asnalmathalib, hal. 1/ 3
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lumrah kita temui, baik pejabat jika menang pilkada,
atlit ketika menang perlombaan, atau saat
pengumuman kelulusan. Karena memang negara kita
secara fiqih kebanyakan bermazhab Syafi’i, meski
mereka tak begitu menyadarinya.
Padahal ternyata para ulama dahulu mereka
berbeda pendapat tentang pensyariatan sujud
syukur ini. Sebagian mengatakan bahwa sujud syukur
memang disyariatkan, namun sebagian ulama lain
mengatakan bahwa sujud syukur tidak disyariatkan.
1. Disyariatkan
Mazhab Asy-Syafi'iyah, Imam Ahmad bin Hanbal,
Ishaq, Abu Tsaur dan Ibnul Mundzir, Ibnu Rajab alHanbali adalah ulama yang mengatakan bahwa sujud
syukur ini disyariatkan. Abu Yusuf dan Muhammad,
keduanya murid Imam Abu Hanifah, termasuk yang
setuju dengan pendapat ini.
Imam Syafi’i menyebutkan:

َ ْ َ َ � َ َ :ُ ُ َ ُ ْ َ َ
َ ْ ََ � ﱡ
َ
َ
َ
ُ
ﱡ
ْ
وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل � بﺄس ِ�ﺴﺠﺪ ِة اﻟﺸﻜ �ﺮ و�ﺴﺘ ِﺤﺒﻬﺎ و�ﺮوى
�
� ُ� � َ َ ْ ﱠ ﱢ
َ َ
ُ �ﱠ
 َو َﻋ ْﻦ، أﻧﻪ َﺳ َﺠﺪﻫﺎ- ا� َﻋﻠ ْ� ِﻪ َو َﺳﻠ َﻢ
� ﺻ- ﻋﻦ اﻟﻨ ِب يي
� َ �
َ ُ ُْ ْ ُ َ
َْ ُ� َ َ ض
ُ
ُ
َوﻧﻬﺎ
َ
َ
َ
َ
 وﻫﻢ ﻳﻨ ِ�ﺮ- � ا� ﻋﻨﻬﻤﺎ
 ر ِ ي- أ ِب يي ب� �ﺮ وﻋﻤﺮ
�َ َ ُ َُ ُ ْ ََ ََ ُ َ� َ
ﺎﻟﺴ ْﺠ َﺪة �� َﺗ َﻌ �ﺎ� �ف
ﱠ
َ
��ﺮﻫﻮﻧﻬﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﻘﻮل � بﺄس ِب
ِ ِ ِ
ِي
� ﱡ
.اﻟﺸﻜ �ﺮ
Kita berkata bahwa sujud syukur itu tak apa-apa
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Halaman 10 dari 45

dilakukan, bahkan kita mengatakan hukumnya
mustahab (disukai). Hal itu karena telah
diriwayatkan dari Nabi bahwa beliau melakukan
sujud syukur, Abu Bakar, Umar juga
melakukannya.5
Mazhab Hanbali dalam hal ini berpendapat sama
dengan mazhab Syafii. Ibnu Qudamah al-Hanbali
menuliskan:

� ُ ﱡ
َ
َْ َ ﱡ
ﱢ
َ
 َو ُ� ْﺴﺘ َﺤ ﱡﺐ ُﺳ ُﺠﻮد اﻟﺸﻜ �ﺮ ِﻋﻨﺪ ﺗ َﺠﺪ ِد اﻟﻨ َﻌ ِﻢ::ﻓ ْﺼ ٌﻞ
َ ْ
َﱢ
َواﻧ ِﺪﻓ �ﺎع اﻟﻨﻘ ِﻢ
Disunnahkan melakukan sujud syukur, ketika
mendapatkan nikmat dan terhindar dari mara
bahaya. 6

Dasar dalil yang mereka gunakan adalah hadits
Nabi shallaallahu alalihi wa sallam berikut ini:

ﱠﱯ َﻛﺎ َن إِ َذا أ ََﺎﺗﻩُ أ َْﻣُﺮ
َﻋﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜَﺮَة َر ِﺿ َﻲ ﱠ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ِ  ﺧﱠﺮ ﺳ-  ﺑ ِّﺸﺮ ﺑِِﻪ: أَو- ﺳﺮوٍر
ِﺎﺟ ًﺪا ﺷﺎﻛِﺮا ِﱠ
ﻪﻠﻟ
َ
َ َ
ً
َ ُ ْ
ُُ

Dari Abi Bakrah radhiyallahuanhu bahwa Nabi
shallaallahu alalihi wa sallam bila mendapatkan
hal-hal yang membuatnya bergembira atau diberi
kabar gembira, beliau bersujud syukur kepada

5

Muhammad bin Idris as-Syafi’i, al-Umm, hal. 1/ 159

6

Ibnu Qudamah, al-Mughni, hal. 1/ 449
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Allah. (HR. Abu Daud dan Tirmizy).
Hal yang demikian juga dilakukan oleh penerus
beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahuanhu.
Beliau melakukan sujud syukur ketika mendengar
Musailimah Al-Kadzzab, orang yang mengaku
menjadi nabi, mati terbunuh.
Umar bin Khattab juga sujud syukur saat Mesir
takluk dalam genggaman umat Islam 7.
Ali bin Abi Thalib juga melakukan sujud syukur
ketika menemukan Dza Tsudayyah mati di tengah
korban dari pihak Khawarij.

ٍ ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﺑ ِﻦ ﻋﻮ
اﻪﻠﻟُ َﻋْﻨﻪُ أَ ﱠن ِﺟ ِْﱪﻳﻞ ﻗَﺎل
ف َر ِﺿ َﻲ ﱠ
َْ ْ َ
َْ ْ َ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ِّ ِﻟِﻠﻨ
 ﻳَـ ُﻘﻮل ﱠ: ﱠﱯ
َ ﺻﻠﱠﻰ َﻋﻠَْﻴ
ُ ﺻﻠﱠْﻴ
َ  َﻣ ْﻦ:اﻪﻠﻟُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ
َ ﻚ
ِوﻣﻦ ﺳﻠﱠﻢ ﻋﻠَﻴﻚ ﺳﻠﱠﻤﺖ ﻋﻠَﻴ ِﻪ ﻓَﺴﺠ َﺪ اﻟﻨِﱠﱯ ﺷ ْﻜﺮا ِﱠ
ﻪﻠﻟ
َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ
ً ُ ﱡ
Dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahuanhu
bahwa Jibril berkata kepada Nabi SAW,"Allah telah
berfirman,"Orang yang bershalawat kepadamu,
maka Aku bershalawat kepadanya. Orang yang
memberi salam kepadamu, maka AKu memberi
salam untuknya". Maka Nabi SAW melakukan
sujud syukur. (HR. Ahmad)

Selain itu juga ada hadits dari riwayat Ibnu Abbas
radhiyallahuanhu tentang komentar Rasulullah SAW

7

Muhammad bin Idris as-Syafii, al-Umm, hal. 1/ 329
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atas sujud syukur yang beliau kerjakan :

َﺳ ُﺠ ُﺪ َﻫﺎ ُﺷ ْﻜًﺮا
ْ َﺳ َﺠ َﺪ َﻫﺎ َد ُاوُد ﺗَـ ْﻮﺑَﺔً َوأ

Nabi Daud bersujud karena bertaubat. Sedangkan
Aku bersujud karena bersyukur. (HR. An-Nasa'i)
2. Tidak Disyariatkan
Mazhab
Al-Hanafiyah
dan
Al-Malikiyah
menyebutkan bahwa sujud syukur tidak disyariatkan,
didukung oleh Ibrahim An-Nakhai.
Al-Hanafiyah mengatakan bahwa sujud syukur itu
hukumnya tidak disukai (karahah) dan tidak
melahirkan pahala. Meninggalkan sujud syukur
malah lebih utama.
Sebagaimana tertulis dalam kitab al-Fatawa alHindiyyah; sebuah kitab yang menuliskan fatwafatwa madzhab Hanafi:

 رﺣﻤﻪ ﷲ- أي ﺣﻨ�ﻔﺔ
وﺳﺠﺪة اﻟﺸﻜﺮ ﻻ ب
ﻋ�ة ﻟﻬﺎ ﻋﻨﺪ ب ي
�و� ﻣﻜﺮوﻫﺔ ﻋﻨﺪە ﻻ ﻳﺜﺎب ﻋﻠﻴﻬﺎ وﺗﺮﻛﻬﺎ أو
 ي- �ﺗﻌﺎ
Sujud syukur itu tak dianggap menurut Abu
Hanifah, bahkan hukumnya makruh, tidak
mendapat pahala, dan lebih baik ditinggalkan. 8
Pendapat yang masyhur dalam mazhab AlMalikiyah juga mengatakan bahwa sujud syukur itu
8

Majmu’ah Ulama India, al-Fatawa al-Hindiyyah, hal. 1/ 135
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makruh hukumnya. Dzahirnya, sujud syukur dalam
pandangan mereka karahatu-tahrim.
Ibnu al-Qasim pernah bertanya kepada Imam
Malik bin Anas (w. 179 H) tentang sujud syukur:

� َ ُ �� َ َ
َ� ُ ْ َ َ
ﱡ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ�اﻟﺸ �ﻜﺮ ُﻳ َب شﱠ
ﻮد
ﺠ
ﺳ
ﻦ
ﻋ
ﺎ
�
ﺎﻟ
ﻣ
ﺖ
ﻟ
ﺄ
ﺳ
و
ﻢ
ﺎﺳ
ﻘ
ِ
ِ ِ ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟ
ِ
�
َ
َ
َ َ � َ �
ﱠ
اﻟﺮ ُﺟ ِﻞ ِﺑ ِبﺸ َﺎرٍة ﻓ َ� ِﺨ ﱡﺮ َﺳ ِﺎﺟﺪا؟ ﻓ� �ﺮ َە ذ ِﻟﻚ
Ibnu Qasim pernah bertanya kepada Imam Malik
tentang sujud syukur ketika seseorang
mendapatkan
kabar
baik,
beliau tidak
9
menyukainya.
Meski ada 3 riwayat yang berkembang berkaitan
dengan pendapat Imam Malik bin Anas tentang sujud
syukur:

�َ�َ ْ� � ُ ُ ُ ُ َ � َ
ََََ ُ ْ
ف
َ
َ
 ِ ي� ﺟﻮ �از: أو زﻟﺰﻟ ٍﺔ( اﺑﻦ ﻋﺮﻓﺔ،)و� �ﺮە ﺳﺠﻮد ﺷﻜ �ﺮ
ﱡ
َ ﻠﺸ �ﻜﺮ َو �� َﺮ َاﻫﺘﻪ َو َﻣ ْﻨﻌﻪ َﺛ َ� ُث ر َو
ُ اﻟﺴ
ﱡ
ﺎت
�ا
ﻟ
ﻮد
ﺠ
ٍ
ِ ِ
ِِ
ِ
�
ِ
�

Dimakruhkan sujud syukur atau sujud karena
gempa. Ibnu Arafah menyebutkan bahwa dalam
mazhab Maliki ada 3 riwayat dalam hal boleh
tidaknya sujud syukur. 10
Dasar pengambilan kesimpulan mereka bahwa
9

Malik bin Anas, al-Mudawwanah, hal. 1/ 197

10 Muhammad bin Yusuf al-Maliki, at-Taj wa al-Iklil, hal. 2/ 362
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sujud syukur itu tak disyariatkan adalah bahwa begitu
banyak terjadi kemenangan (futuhat) Islam dalam
peperangan, namun Rasulullah shallaallahu alaihi wa
sallam dan para shahabat tidak melakukan sujud
syukur.
C. Penyebab Sujud Syukur
Bagi para ulama mazhab yang mengatakan bahwa
sujud syukur itu hukumnya sunnah, maka hal-hal
yang menjadi penyebab sujud syukur ada beberapa
hal, dimana intinya bila mendengar kenikmatan yang
mendatanginya, seperti :
1. Mendapat Anak
Maksudnya bila pasangan suami istri telah lama
menantikan datangnya seorang anak, dan hampir
putus asa menanti kedatangannya. Lalu tiba-tiba
Allah SWT mentaqdirkan mereka mendapatkan anak.
Tentu ini merupakan anugerah yang tidak ternilai
harganya.
Sebagian orang memang diuji Allah SWT dengan
tidak diberi anak meski sudah menikah berpuluh
tahun lamanya. Salah satunya adalah Nabi Zakaria
alaihissalam. Beliau berdoa siang dan malam untuk
mendapatkan keturunan, namun doanya belum
terkabulkan, padahal semua rambutnya sudah
memutih.

ِ
ﻚ َﻋْﺒ َﺪﻩُ َزَﻛ ِﺮﱠ� إِ ْذ َ� َدى َرﺑﱠﻪُ ﻧِ َﺪاء َﺧ ِﻔﻴًّﺎ ﻗَ َﺎل
َ ِّذ ْﻛُﺮ َر ْﲪَِﺔ َرﺑ
ِ
ِِ ِّ ر
س َﺷْﻴـﺒًﺎ َوَﱂْ أَ ُﻛﻦ
َ
ُ ْب إ ّﱐ َوَﻫ َﻦ اﻟْ َﻌﻈْ ُﻢ ﻣ ِّﲏ َوا ْﺷﺘَـ َﻌ َﻞ اﻟﱠﺮأ
muka | daftar isi
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ِﺑِ ُﺪﻋﺎﺋ
ِ َﻚ ر ِب َﺷ ِﻘﻴًّﺎ وإِِﱐ ِﺧ ْﻔﺖ اﻟْﻤﻮِاﱄ ِﻣﻦ وراﺋِﻲ وَﻛﺎﻧ
ﺖ
َ
ّ
ُ
ّ
َ
َ َ
َ ََ َ َ َ
ِ اﻣﺮأَِﰐ ﻋﺎﻗِﺮا ﻓَـﻬﺐ ِﱄ ِﻣﻦ ﻟﱠﺪ
ث ِﻣ ْﻦ ِآل
ُ ﻧﻚ َوﻟﻴًّﺎ ﻳَِﺮﺛُِﲏ َوﻳَِﺮ
َ ُ
ْ َ ً َ َْ
ب َر ِﺿﻴًّﺎ
ْ ﻮب َو
ِّ اﺟ َﻌْﻠﻪُ َر
َ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ

(Yang dibacakan ini adalah) penjelasan tentang
rahmat Tuhan kamu kepada hamba-Nya, Zakaria,
yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan
suara yang lembut. Ia berkata: "Ya Tuhanku,
sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku
telah ditumbuhi uban, dan aku belum pernah
kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku.
Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap
mawaliku sepeninggalku, sedang istriku adalah
seorang yang mandul, maka anugerahilah aku dari
sisi Engkau seorang putra, yang akan mewarisi aku
dan mewarisi sebahagian keluarga Ya'qub; dan
jadikanlah ia, ya Tuhanku, seorang yang diridhai".
(QS. Maryam : 2-6)

2. Sembuh Dari Penyakit
Di antara anugerah yang layak untuk disyukuri
adalah ketika seorang yang sakit parah atau
menderita dalam waktu yang lama, pada akhirnya
Allah SWT berikan kesembuhan sehingga bisa
kembali sehat wal afiat.
Maka saat itu disunnahkan untuk melakukan sujud
syukur atas pemberian Allah SWT.
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ِ ﺖ ﻓَـ ُﻬﻮ ﻳَ ْﺸ ِﻔ
ﲔ
ْ َوإِ َذا َﻣ ِﺮ
َ ُﺿ

Dan bila Aku sakit maka Dia Yang Menyembuhkan
(QS. Al-Asy-Syu'ara : 80)
3. Menemukan Harta Yang Hilang

Terkadang harta yang dimiliki oleh seseorang bisa
hilang atau diambil orang seperti dirampok, dicuri
atau dijambret. Kejadian ini tentu menyedihkan dan
juga merupakan musibah.
Bila atas kehendak Allah SWT ternyata setelah
sekian lama harta itu kembali lagi atau ditemukan,
tentu hal ini patut untuk disyukuri, selain juga rasa
gembira yang tiada tara.
Untuk itu disunnahkan bagi yang bergembira
untuk melakukan sujud syukur atas karunia Allah itu.
4. Selamat Dari Bahaya
Mazhab
Asy-Syafi'iyah
dan
Al-Hanabilah
menegaskan bahwa disunnahkan untuk melakukan
sujud syukur baik karena terlepas dari petaka.
Bahaya bisa berupa hal-hal yang menimpa
masyarakat secara umum seperti bencana alam,
semisal banjir, gempa, letusan gunung berapi, angin
topan, tersebarnya wabah penyakit, penjajahan
musuh bahkan selamat dari kejahatan perang.
Dan bisa juga berupa selamat yang bersifat
pribadi, misalnya selamat dari kecelakaan lalu lintas,
penculikan, penyanderaan, hukuman mati atau
perkelahian.
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5. Kemenangan Umat Islam
Kemenangan umat Islam dalam penaklukan
negeri-negeri kafir juga disyariatkan untuk disyukuri
dengan sujud syukur. Selain itu juga termasuk
kemenangan umat Islam dari penjajahan atas
negerinya yang dilancarkan oleh pihak musuh.
6. Kenikmatan Secara Umum
Pendeknya semua hal yang sekiranya membuat
seseorang mendapatkan anugerah yang lama tidak
didapat, maka hal itu patut disyukuri dengan jalan
melakukan sujud syukur.
Mazhab
Asy-Syafi'iyah
dan
Al-Hanabilah
menegaskan bahwa intinya yang disyukuri adalah
kenikmatan yang sifatnya rutin atau terus menerus.
Bila kenikmatan itu memang terjadi terus menerus
tanpa kita sadari, seperti nikmat hidup sehat, tidak
kekurangan, punya anak, punya harta, bisa makan
dan minum, maka tidak perlu dilakukan sujud
syukur.11
Ar-Ramli mengatakan bahwa bila kenikmatan itu
sudah terjadi di masa lalu, sehingga ada jeda yang
lama, maka sudah tidak perlu lagi dilakukan sujud
syukur.12
D. Syarat Sujud Syukur
Dalam menetapkan syarat yang harus dipenuhi
11

12

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Al-Majmu' Syarah AlMuhadzdzab, hal. 1/ 68
Syihabuddin ar-Ramli, Nihayatul Muhtaj, hal. 2/ 100
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dalam melakukan sujud syukur, ada perbedaan
pendapat di antara para ulama. Sebagian
mensyaratkan harus suci dari hadats kecil dan besar,
persis seperti syarat shalat. Namun sebagian yang
lain tidak mensyarakatnya.
Imam an-Nawawi as-Syafi’i (w. 676 H)
menyebutkan bahwa syarat sah sujud syukur itu
sama seperti syarat sah shalat:

 وﻛ�ﻔﻴﺘﻪ.و�ﻔﺘﻘﺪ ﺳﺠﻮد اﻟﺸﻜﺮ إ� ش�وط اﻟﺼﻼة
كﻜ�ﻔ�ﺔ ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة ﺧﺎرج اﻟﺼﻼة
Sujud syukur itu butuh seperti apa yang
disyaratkan dalam shalat, tata cara sujud syukur
itu sama dengan sujud tilawah diluar shalat. 13
Ibnu Qudamah menyebutkan:

َﱢ
ﱡ
ُ اﻟﺸ �ﻜﺮ َﻣﺎ ُ� ْﺸ تَ َ� ُط ﻟ ُﺴ
ُ َو ُ� ْﺸ تَ َ� ُط ﻟ ُﺴ
ﻮد اﻟﺘ� َو ِة
ﺠ
ﻮد
ﺠ
ِ
ِ
ِ
ِ
�

Apa saja yang disyaratkan dalam sujud tilawah,
maka itu pula syarat sujud syukur. 14
1. Memenuhi Syarat Sah Shalat
Mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah
mensyaratkan untuk sujud syukur sama dengan
13

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibin, hal. 1/
325

14

Ibnu Qudamah al-Hanbali, al-Mughni, hal. 1/ 449
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syarat shalat, yaitu :
a. Suci Dari Najis
termasuk syarat sah shalat adalah suci dari najis.
Maka untuk sahnya melakukan sujud syukur,
disyaratkan seseorang harus membersihkan terlebih
dahulu segala najis yang masih menempel di
tubuhnya bila memang ada.
Imam Alauddin al-Mardawi (w. 885 H) pernah
menyebutkan bahwa Imam Nawawi (w. 676 H)
menyatakan jika sujud syukur dan tilawah itu harus
suci merupakan kesepakatan para ulama.
Sebagaimana berikut:

َ ْ
ﻤﺎع ﻋ� ت
اﻟﻄﻬﺎرة ﻟﺴﺠﻮد
اط
�اﺷ
اﻟﻨﻮوي اﻹﺟ
�وﻗﺪ ﺣ
ِ
ِ
�
�
َ
.اﻟﺘﻼوة واﻟﺸﻜ �ﺮ
Imam Nawawi menceritakan bahwa ada
kesepakatan para ulama yang menyebut bahwa
sujud tilawah dan sujud syukur itu harus suci. 15
Maka imam Syafi’i menyebutkan:

 وﻻ �ﺴﺠﺪ إﻻ...اﻟﺸﺎﻓ�( وأﺣﺐ ﺳﺠﻮد اﻟﺸﻜﺮ
)ﻗﺎل
ي
.ﻃﺎﻫﺮا
Imam Syafii berkata, Saya suka sujud syukur... dan

15

Alauddin al-Mardawi (w. 885 H), al-Inshaf, hal, 4, 209
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tidak sujud kecuali dalam keaadan suci. 16
Maka orang yang bekerja di rumah potong hewan,
dimana sehari-hari tubuhnya bergelimang dengan
najis, kalau dapat kabar gembira, dia tidak boleh
langsung sujud di kubangan yang berisi benda-benda
najis. Dia harus mandi dan membersihkan terlebih
dahulu semua najis yang melekat di badannya.
b. Suci Dari Hadats
Orang yang sedang dalam keadaan berhadats, baik
hadats kecil apalagi hadats besar, adalah orang yang
tidak atau belum memenuhi syarat sah shalat. Oleh
karena itu, dia juga tidak sah kalau melakukan sujud
syukur.
Sebab dalam pandangan mazhab Asy-Syafi'iyah
dan Al-Hanabilah, sujud syukur itu sama ketentuan
persyaratannya dengan syarat-syarat shalat.
Maka untuk itu, bila masih dalam keadaan
berhadats dan ingin melakukan sujud syukur,
wajiblah atasnya berwudhu'. Maka orang yang tidak
mendapatkan air atau tanah, tidak perlu sujud
syukur.
Hanya saja ada satu pendapat dari Ibnu Taimiyyah,
bahwa sujud tilawah dan sujud syukur itu tak harus
suci. Ibnu Taimiyyah menyebutkan:

. ﻛﺴﺠﻮد اﻟﺘﻼوة:وﺳﺠﻮد اﻟﺸﻜﺮ ﻻ �ﻔﺘﻘﺮ إ� ﻃﻬﺎرة
16

Al-Mawardi, al-Hawi al-Kabir, hal. 2/ 231
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Sujud syukur dan tilawah itu tak butuh suci. 17
Tetapi tetap jika dalam keadaan suci, maka itu
lebih baik.

� ُ ﱡ
ﱠ
َ
اﻟﺸﻴﺦ ت
ُ اﻟﺘﻼوة
وﻋﻨﺪ
وﺳﺠﻮد اﻟﺸﻜ �ﺮ
ﺗ� اﻟﺪﻳﻦ؛ ُﺳﺠﻮد
ِ� ي
َ ْ
ُ � ﻻ ْ�ﻔ َﺘﻘﺮ إ،ﺧﺎر ُج اﻟﺼﻼة
ُ
ﻮء أﻓﻀﻞ
ﺿ
و�ﺎﻟﻮ
ﺿﻮء
و
ِ
�
ِ
ٍ
Menurut Taqiyuddin Ibnu Taimiyyah, sujud tilawah
diluar shalat dan sujud syukur itu tak harus wudhu,
tapi jika dalam keadaan wudhu itu lebih baik. 18
c. Menghadap ke Arah Kiblat
Kedua mazhab ini memandang sujud syukur itu
persis seperi shalat, dimana arah sujud harus
mengarah ke kiblat. Untuk itu, sebelum melakukan
sujud syukur, seseorang harus memastikan dulu arah
kiblat yang benar.
Sebab bila tidak mengarah ke kiblat, sujud syukur
itu dianggap tidak sah.
d. Menutup Aaurat
Dan sebagaimana umumnya ibadah shalat yang
mensyaratkan pelakunya menutup aurat, maka
orang yang melakukan sujud syukur pun juga harus
menutup auratnya terlebih dahulu sebelumnya.
17

Ibnu Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, hal. 5/ 340

18

Alauddin al-Mardawi (w. 885 H), al-Inshaf, hal, 4, 209
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2. Tidak Harus Memenuhi Syarat Sah Shalat
Sebagian ulama dari kalangan mazhab AlMalikiyah yang menerima pensyariatan sujud syukur
mengatakan bahwa inti dari sujud syukur adalah
spontanitas begitu mendengar sesuatu yang
membahagiakan, segera dilaksanakan sujud.
Tetapi kalau sudah terlewat lama, karena harus
berwudhu atau mandi janabah terlebih dahulu, maka
tidak ada sujud syukur lagi. Sehingga mereka tidak
mensyaratkan sujud syukur dengan suci dari hadats
atau najis.
Ibnu Taimiyah juga termasuk yang tidak
mensyaratkan sujud syukur dengan suci dari
hadats.19
E. Teknis Sujud Syukur
1. Di Dalam Shalat
Mazhab Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah melarang
sujud syukur bila dilakukan pada saat melaksanakan
shalat. Karena penyebabnya di luar shalat. Dan bila
sujud syukur itu dilakukan, shalatnya menjadi batal,
kecuali karena seseorang lupa atau tidak tahu.
Syamsuddin al-Khatib as-Syirbini as-Syafi’i (w. 977
H) menyebutkan:

وﺳﺠﻮد اﻟﺸﻜﺮ ﻻ �ﻔﻌﻞ إﻻ ﺧﺎرﺟﻬﺎ

19

Al-Furu', hal. 505
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Sujud syukur tidak dilakukan diluar shalat. 20
Ibnu Qudamah
menyebutkan:

al-Hanbali

(w.

620

H)

َ  َ ﱠ َ َ َ ﱠ. َ ََ َ ْ ُ ُ ﱡ � َ ُ َ ف ﱠ
اﻟﺴ ْﺠﺪ ِة
و� �ﺴﺠﺪ ِﻟﻠﺸﻜ �ﺮ وﻫﻮ ِ ي� اﻟﺼ� ِة ِﻷن ﺳبﺐ
َ � َ ْ �  َ ْ َ َ َ َ َ � ْ َ َ ُ ُ ﱠ. َْ َ ْ�
�ﻮن َﻧ ِﺎﺳ�ﺎ
��  إ� أن،ﻟ�ﺲ ِﻣﻨﻬﺎ ﻓ ِﺈن ﻓﻌﻞ بﻄﻠﺖ ﺻ�ﺗﻪ
َ َ
َ ً َ ْ�
ْ
ﺎﻫ� ِﺑﺘﺤ �� ِ�ﻢ ذ ِﻟﻚ
ِ أو ﺟ
Tidak disyariatkan sujud syukur dalam shalat,
karena sebab sujud syukur tak ada dalam shalat.
Kalaupun dilakukan, maka shalatnya batal, kecuali
lupa atau tak tahu. 21
Namun ada juga satu pendapat di kalangan
mazhab Al-Hanabilah bahwa sujud syukur di dalam
shalat bila dikerjakan tidak akan membatalkan
shalatnya.22 Itu adalah pendapat dari Ibnu azZaghuni, tapi pendapat ini sangat lemah 23.
2. Di Luar Shalat
Mazhab Asy-Syafi'iyah dan mazhab Al-Hanabilah
sebagaiman mazhab yang menyatakan kesunnahan
sujud syukur di luar shalat, mereka menegaskan
bahwa praktek teknis sujud syukur sama dengan
20

Al-Khatib as-Syirbini, Mughni al-Muhtaj, hal. 1/ 427

21

Ibnu Qudamah al-Hanbali, al-Mughni, hal. 1/ 449

22

An-Nawawi, Al-Majmu', hal. 4/ 68

23

Alauddin al-Mardawi (w. 885 H), al-Inshaf, hal, 4, 236
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sujud tilawah di luar shalat.
a. Berdiri
Sujud syukur lebih bagus jika dimulai dengan
berdiri. Ibnu Taimiyyah menyebutkan:

 كﻤﺎ ذﻛﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ،ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة ﻗﺎﺋﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﻣﻨﻪ ﻗﺎﻋﺪا
اﻟﺸﺎﻓ� وأﺣﻤﺪ
ذﻛﺮە ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻣﻦ أﺻﺤﺎب
ي
 بﻞ وﻛﺬﻟﻚ ﺳﺠﻮد، وكﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﻋﻦ ﻋﺎ�ﺸﺔ،وﻏ�ﻫﻤﺎ
ي
ف
 ﺻ� ﷲ- اﻟﻨى
 كﻤﺎ روى أﺑﻮ داود ي� ﺳنﻨﻪ ﻋﻦ ب ي،اﻟﺸﻜﺮ
� وﻫﺬا ﻇﺎﻫﺮ ف ي، ﻣﻦ ﺳﺠﻮدە ﻟﻠﺸﻜﺮ ﻗﺎﺋﻤﺎ- ﻋﻠ�ﻪ وﺳﻠﻢ
. ﻓﺈن ﺻﻼة اﻟﻘﺎﺋﻢ أﻓﻀﻞ ﻣﻦ ﺻﻼة اﻟﻘﺎﻋﺪ،اﻻﻋﺘبﺎر
Sujud tilawah, itu lebih bagus jika dilakukan mulai
dengan berdiri, sebagaimana disebutkan oleh
Imam Syafi’i, Ahmad dan lainnya. Sebagaimana
dinukil dari Aisyah. Termasuk juga sujud syukur. 24
b. Menghadap kiblat
Karena sujud syukur itu seperti shalat, maka
disyariatkan menghadap kiblat. Meski dalam mazhab
Hanbali, sujud syukur itu disamakan dengan sujud
tilawah diluar shalat. Sedangkan sujud tilawah diluar
shalat itu disamakan dengan shalat sunnah dalam
bab syarat sahnya. Artinya dalam shalat sunnah
24

Ibnu Taimiyyah, al-Fatawa al-Kurba, hal. 2/ 262
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memang dalam keadaan tertentu boleh tidak
mengahadap kiblat.

ٌ
ْش
ْ
ُ ﱢ
ُ
��ط
 ﻓ�ﺸ ت َ� ُط ﻟﻪ ﻣﺎ.ﻼوة َﺻﻼة
ِ  وﺳﺠﻮد اﻟﺘ:ﻗﻮﻟﻪ
َ � وﻋﻠ�ﻪ ﺟﻤﺎﻫ، وﻫﺬا اﻟﻤﺬﻫﺐ.ﻟﻠﻨﺎﻓﻠﺔ
اﻷﺻﺤﺎب
ي
ِ
Sujud tilawah itu shalat, sebagaimana syarat
dalam shalat sunnah. Inilah pendapat yang dipilih
dalam mazhab Hanbali. 25
Kecuali hanya Ibnu Taimiyyah saja yang tak
mengharuskan menghadap kiblat. Karena dari awal
beliau berpendapat bahwa sujud syukur itu beda
dengan shalat. Berbeda dengan mayoritas ulama
yang menyebut bahwa sujud tilawah dan sujud
syukur itu seperti shalat pada umumnya 26. Tentu
pendapat hari ini yang menyatakan bahwa sujud
syukur itu tak butuh menghadap kiblat, ya mengikuti
pendapat Ibnu Taimiyyah itu.
c. Takbir
Imam Syafi’i (w. 204 H) menyebutkan bahwa sujud
syukur itu takbir pertama untuk takbiratul ihram, lalu
takbir untuk turun sujud dan bangun dari sujud:

َ َو ُ� ْﺴ َﺘ َﺤ ﱡﺐ �أ ْن َﻳ ْﺮ َﻓ َﻊ َ� َﺪ ْ�ﻪ ِ َﻷ ﱠﻧ ُﻪ َﺗ ��ﺒ ي َ� ُة ْاﻓﺘ َﺘﺎح َﻓ
َ� �ﻛ َﺘ ��ﺒ ي�ة
ِ
ِ � ِي
ِ ِ
ِ

25

Alauddin al-Mardawi (w. 885 H), al-Inshaf, hal, 4, 209

26

Lihat: Ibnu Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, hal. 21/ 293
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ََ� ُ ََْ ََ ُ ﱡ
ْ � ًَ � َ ُْ ْ َ ُ ﱠ ُ �ﱢ
َ
ﻮد و� ﻳﺮﻓﻊ اﻟ�ﺪ
ِ ِاﻹﺣﺮ ِام ﺛﻢ �� ب� ﺗ� ِﺒ ي�ة أﺧﺮى ِﻟﻠﺴﺠ
Disunnahkan mengangkat tangan ketika takbir
pertama, karena itu takbiratul ihram, lalu takbir
kedua untuk turun sujud tanpa mengangkat
tangan. 27
Dalam mazhab Hanbali, sujud syukur itu seperti
sujud tilawah ketika diluar shalat. Dalam mazhab
Hanbali, takbir hanya ketika turun sujud dan bangun
dari sujud.

ِ وﻻ ﻳ ْﺸﺮع ﰲ اﺑﺘﺪ ِاء اﻟﺴﺠ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗَﻜﺒِ َﲑٍة
ﻮد
َُ ُ
ُ
ُ

Tidak disyariatkan memulai sujud tilawah kecuali
hanya sekali takbir. 28
d. Sujud sekali

Sujud di dalam shalat itu dilakukan 2 kali, termasuk
ketika sujud sahwi. Hal itu berbeda dengan sujud
syukur, bahwa sujud syukur hanya dilakukan sekali
saja. Hal ini perlu ditegaskan agar tak terjadi
kekeliruan diantara keduanya.
e. Bacaan ketika sujud
Dalam mazhab Hanbali, bacaan sujud syukur
adalah bacaan sujud shalat seperti biasanya.
Syamsuddin al-Maqdisi menyebutkan:

27

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’, hal. 4/ 63

28

Syamsuddin al-Maqdisi, as-Syarh al-Kabir, hal. 4/ 227
muka | daftar isi

Halaman 27 dari 45

ِ ﻮل ﰲ ﺳﺠ
ِ وﻳﻘﻮل ﰲ ﺳﺠ
ِ
ِ ﻮد ﺻْﻠ
.اﻟﺼﻼة
ﺐ
ﻘ
ـ
ﻳ
ﻣﺎ
ﻩ
ﻮد
ُ
ُ
ُُ
ُُ ُ
َ
أﲪﺪ
ﻧَ ﱠ
ُ ﺺ ﻋﻠﻴﻪ
Bacaan yang dibaca adalah sebagaimana yang
dibaca waktu sujud shalat seperti biasanya. 29
Meskipun jika kita membaca tasbih seperti ketika
sujud tilawah juga tak masalah, seperti bacaan
berikut ini:
Pertama: Dari ‘Aisyah, beliau mengatakan bahwa
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa
membaca dalam sujud tilawah di malam hari
beberapa kali bacaan:

ِِ
ُﺼَﺮﻩ
َ َﺻ ﱠﻮَرﻩُ َو َﺷ ﱠﻖ َﲰْ َﻌﻪُ َوﺑ
َ َﺳ َﺠ َﺪ َو ْﺟ ِﻬﻰ ﻟﻠﱠﺬى َﺧﻠَ َﻘﻪُ َو
ِِ
ﲔ
ﺗَـﺒَ َﺎرَك ﱠ
َ َﺣ َﺴ ُﻦ ا ْﳋَﺎﻟﻘ
ْ اﻪﻠﻟُ أ
“Sajada wajhi lilladzi kholaqohu, wa showwarohu,
wa syaqqo sam’ahu, wa bashorohu. Tabarakallahu
ahsanul kholiqiin.” [Wajahku bersujud kepada
Penciptanya,
yang
Membentuknya,
yang
Membentuk pendengaran dan penglihatannya.
Maha Suci Allah Sebaik-baik Pencipta] (HR. Abu
Daud, Tirmidzi dan An Nasa’i).

Hadits ini dishahihkan oleh At-Tirmidzi, Al-Hakim,
An-Nawawi, Adz-Dzahabi, Ahmad Muhammad
29

Syamsuddin al-Maqdisi, as-Syarh al-Kabir, hal. 4/ 227
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Syakir, Al-Albani dan Salim bin ‘Ied Al Hilali.
Sedangkan tambahan “Fatabaarakallahu ahsanul
kholiqiin” dishahihkan oleh Al-Hakim, Adz-Dzahabi
dan An-Nawawi.
Kedua, Dari Hudzaifah, beliau menceritakan tata
cara shalat Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam dan
ketika sujud beliau membaca:

َﻋﻠَﻰ
ْ ﰉ اﻷ
َُِّﺳْﺒ َﺤﺎ َن َر

“Subhaana robbiyal a’laa” [Maha Suci Allah Yang
Maha Tinggi] (HR. Muslim)

Ketiga: Dari ‘Aisyah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam biasa membaca do’a ketika ruku’ dan sujud:

 اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔْﺮ ِﱃ، ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َرﺑـﱠﻨَﺎ َوِﲝَ ْﻤ ِﺪ َك
َ َُﺳْﺒ َﺤﺎﻧ

“Subhaanakallahumma robbanaa wa bi hamdika,
allahummagh firliy.” [Maha Suci Engkau Ya Allah,
Rabb kami, dengan segala pujian kepada-Mu,
ampunilah dosa-dosaku] (HR. Bukhari dan Muslim).
keempat: Dari ‘Ali bin Abi Tholib, Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam ketika sujud membaca:

ﺖ َﺳ َﺠ َﺪ
َ َﺖ َوﻟ
َ ِت َوﺑ
َ َاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻟ
ُ ﻚ َﺳ َﺠ ْﺪ
ُ َﺳﻠَ ْﻤ
ُ ﻚ َآﻣْﻨ
ْﻚ أ
ِ وﺟ ِﻬﻰ ﻟِﻠﱠ
اﻪﻠﻟ
ﺑ
و
ﻪ
ﻌ
ﲰ
ﻖ
ﺷ
و
ﻩ
ر
ﻮ
ﺻ
و
ﻪ
ﻘ
ﻠ
ﺧ
ى
ﺬ
ﺼَﺮﻩُ ﺗَـﺒَ َﺎرَك ُﱠ
ﱠ
َ
ﱠ
َ
َ
َ
ْ
َْ
َ ََ ُ َ
َ َُ َ َ ُ َ
ِِ ْ أَﺣﺴﻦ
ﲔ
َ اﳋَﺎﻟﻘ
َُ ْ
“Allahumma laka sajadtu, wa bika aamantu wa
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laka aslamtu, sajada wajhi lilladzi kholaqohu, wa
showwarohu, wa syaqqo sam’ahu, wa bashorohu.
Tabarakallahu ahsanul kholiqiin.” [Ya Allah,
kepada-Mu lah aku bersujud, karena-Mu aku
beriman, kepada-Mu aku berserah diri. Wajahku
bersujud
kepada
Penciptanya,
yang
Membentuknya, yang Membentuk pendengaran
dan penglihatannya. Maha Suci Allah Sebaik-baik
Pencipta] (HR. Muslim)
Kelima: Dari Ibnu ‘Abbas, dia berkata bahwa ada
seseorang yang pernah mendatangi Nabi shallallahu
‘alaihi wa sallam, lalu ia berkata, “Wahai Rasulullah,
aku melihat diriku sendiri di malam hari sedangkan
aku tertidur (dalam mimpi). Aku seakan-akan shalat
di belakang sebuah pohon. Tatkala itu aku bersujud,
kemudian pohon tersebut juga ikut bersujud. Tatkala
itu aku mendengar pohon tersebut mengucapkan:

ِ ِ
ﺿ ْﻊ َﻋ ِّﲎ ِﻬﺑَﺎ ِوْزًرا
َ َﺟًﺮا َو
ْ ﺐ ِﱃ ﻬﺑَﺎ ﻋْﻨ َﺪ َك أ
ْ ُاﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻛﺘ
اﺟ َﻌْﻠ َﻬﺎ ِﱃ ِﻋْﻨ َﺪ َك ذُ ْﺧًﺮا َوﺗَـ َﻘﺒﱠـْﻠ َﻬﺎ ِﻣ ِّﲎ َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ َﻘﺒﱠـْﻠﺘَـ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ
ْ َو
َﻋْﺒ ِﺪ َك َد ُاوَد
“Allahummaktub lii bihaa ‘indaka ajron, wa dho’
‘anniy bihaa wizron, waj’alhaa lii ‘indaka dzukhron,
wa taqqobbalhaa minni kamaa taqobbaltahaa min
‘abdika dawuda”. (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Hadits ini dikatakan hasan oleh At-Tirmidzi.
Menurut Al-Hakim, hadits di atas adalah hadits yang
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shahih. Adz-Dzahabi juga sependapat dengannya.
Keenam: Dinukil dari mazhab As-syafi'iyah bahwa
Al-Imam An-Nawawi menganjurkan membaca lafadz
yang diambil dari ayat Al-quran berikut ini saat sujud
tilawah : 30

ًُﺳْﺒ َﺤﺎ َن َرﺑِّﻨَﺎ إِ ْن َﻛﺎ َن َو ْﻋ ُﺪ َرﺑِّﻨَﺎ ﻟَ َﻤ ْﻔﻌُﻮﻻ

Maha suci Allah Tuhan kam, sesungguhnya janji
tuhan kami pasti dipenuhi (QS. Al-Isra' : 108).
f. Salam
Ada 2 riwayat dalam Mazhab Syafi’i; pertama
menyebutkan bahwa sujud syukur itu tanpa salam,
ini riwayat dari al-Buwaithi kepada Imam Syafii.
Sedangkan riwayat dari al-Muzani bahwa sujud
syukur itu seperti shalat pada umumnya, yaitu salam
dua kali.31
Dalam mazhab Hanbali, sujud syukur cukup
dengan satu salam:

َ
ْ
ُ �ﻢ واﺟ ٌﺐ ف� ُﺳ
ُ اﻟﻤﺸ ُﻬ
ْ  ﱠأن،أﺣﻤﺪ
َ اﻟتﺴ ِﻠ
ﻮد
ﺠ
ﻋﻦ
ﻮر
ِ
ِ
ي
ﱢ
َ اﻟﺘ
ﻼو ِة
Dalam mazhab Hanbali yang masyhur dari Imam
30

Syarah Az-Zarqani jilid 1 hal. 272, Al-Majmu' jilid 4 hal. 6465, Asnal Mathalib jilid 1 hal. 198, Kasysyaf Al-Qina jilid 1
hal. 449

31

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, al-Majmu’, hal. 4/ 64
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Ahmad, salam ketika sujud tilawah itu wajib
hukumnya.32
Ibnu Taimiyyah hanya satu salam saja.

َﱢ
ُ اﻟﺼ َ� ُة ﺑ ُﺮ ��ﻦ َواﺣﺪ �ﻛ َﺼ َ�ة �اﻟ َﺠ َﻨﺎﺋﺰ َو ُﺳ
َو �أ ﱠﻣﺎ ﱠ
ﻮد اﻟﺘ� َو ِة
ﺠ
ٍ ِ � ِ
ِ
ِ
�ِ
� ﱡ
� ٌ َ
ٌَ ْ َ َ ُ َ ْ ُ� َ
ُ ُ َ
�ﻤﺔ َو ِاﺣﺪة ك َﻤﺎ
 ﻓﺎﻟﻤﺨﺘﺎر ِﻓﻴﻬﺎ �ﺴ ِﻠ:ﻮد اﻟﺸﻜ �ﺮ
ِ وﺳﺠ
َ َ َ ْ ُ ََ َ ْ � � ث
ﺟﺎءت أ �� اﻵﺛ �ﺎر ِبﺬ ِﻟﻚ
Shalat jenazah, sujud tilawah, sujud syukur itu
menurut pendapat yang terpilih hanya salam sekali
saja. 33
Meski dalam tulisan lain, Ibnu Taimiyyah
menyebut bahwa sujud syukur itu tak ada salamnya:

اﻟﻨي
 ﻓﻠﻢ ﻳﻨﻘﻞ أﺣﺪ ﻋﻦ ب ي: واﻟﺸﻜﺮ،وأﻣﺎ ﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة
 أن ﻓ�ﻪ، وﻻ ﻋﻦ أﺻﺤﺎبﻪ-  ﺻ� ﷲ ﻋﻠ�ﻪ وﺳﻠﻢ وﻻ أﻧﻬﻢ كﺎﻧﻮا �ﺴﻠﻤﻮن ﻣﻨﻪ،�ﺴﻠ�ﻤﺎ
Sujud tilawah dan syukur itu tak ditemukan riwayat
dari Nabi dan shahabat bahwa mereka melakukan
salam 34.

32

Syamsuddin al-Maqdisi, as-Syarh al-Kabir, hal. 4/ 227

33

Ibnu Taimiyyah, Majmu’ al-Fatawa, hal. 22/ 490

34

Ibnu Taimiyyah, al-Fatawa al-Kubra, hal. 1/ 374
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Adapun salam ketika sujud syukur itu masalahnya
seperti salam dalam sujud tilawah diluar shalat.
Salam dalam sujud tilawah diluar shalat dari Ahmad
bin Hanbal ada 3 riwayat, satu pendapat beliau bilang
wajib, ada riwayat beliau bilang tidak wajib, bahkan
satu riwayat lain beliau bilang tidak usah salam. 35
g. Tidak Baca Tahiyat Akhir
Diawali dengan berdiri menghadap ke kiblat,
kemudian bertakbir lalu turun untuk melakukan
sujud sambil membaca tasbih.
Sujudnya cukup sekali saja dan diakhiri dengan
bangun dari sujud, tanpa mengucapkan salam.36
Namun bila salam dilakukan di bagian akhir sujud,
tidak mengapa.37
Sujud syukur boleh dilakukan di waktu yang
terlarang untuk shalat sunnah muthlak. Imam
Nawawi (w. 676 H) menyebutkan:

 إﻧﻤﺎ ﻫﻮ ف ي� ﺻﻼة ﻟ�ﺲ،اﻟﻨ� واﻟ�ﺮاﻫﺔ ف ي� ﻫﺬە اﻷوﻗﺎت
ي
 وﺗﺠﻮز ﺻﻼة اﻟﺠﻨﺎزة وﺳﺠﻮد اﻟﺘﻼوة...ﻟﻬﺎ ﺳبﺐ
.وﺳﺠﻮد اﻟﺸﻜﺮ ورﻛﻌﺘﺎ اﻟﻄﻮاف وﺻﻼة اﻟ�ﺴﻮف
Larangan shalat di waktu yang terlarang itu untuk
35

Ibnu Qudamah, al-Mughni, hal. 1/ 445

36

Al-Fatawa Al-Hindiyah, hal. 1/ 135

37

Mathalib Ulinnuha jilid 1 hal. 586
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waktu yang tak ada sebab sebelumnya...maka tak
dilarang shalat jenazah, sujud tilawah, sujud
syukur, shalat selepas thawaf, shalat gerhana. 38
F. Serba-Serbi Syukur
Sedangkan istilah syukur dalam agama, adalah
sebagaimana yang dijabarkan oleh Ibnul Qayyim:

 ﺛﻨﺎء:اﻟﺸﻜﺮ ﻇﻬﻮر أﺛﺮ ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻋ� ﻟﺴﺎن ﻋبﺪە
ت
 وﻋ� ﺟﻮارﺣﻪ، وﻋ� ﻗﻠبﻪ ﺷﻬﻮدا وﻣﺤبﺔ،واﻋ�اﻓﺎ
اﻧﻘ�ﺎدا وﻃﺎﻋﺔ
“Syukur adalah menunjukkan adanya nikmat Allah
pada dirinya. Dengan melalui lisan, yaitu berupa
pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa ia
telah diberi nikmat. Dengan melalui hati, berupa
persaksian dan kecintaan kepada Allah. Melalui
anggota badan, berupa kepatuhan dan ketaatan
kepada Allah”. 39
Lawan dari syukur adalah kufur nikmat, yaitu
enggan menyadari atau bahkan mengingkari bahwa
nikmat yang ia dapatkan adalah dari Allah Ta’ala.
Semisal Qarun yang berkata,

38

Yahya bin Syaraf an-Nawawi, Raudhatu at-Thalibin, hal. 1/
192

39

Madarijus Salikin, 2/244
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إِﱠﳕَﺎ أُوﺗِﻴﺘُﻪُ َﻋﻠَﻰ ِﻋْﻠ ٍﻢ ِﻋْﻨ ِﺪي

“Sungguh harta dan kenikmatan yang aku miliki itu
aku dapatkan dari ilmu yang aku miliki” (QS. AlQashash: 78).
1. Syukur Adalah Salah Satu Sifat Allah
Ketahuilah bahwa syukur merupakan salah satu
sifat dari sifat-sifat Allah yang husna. Yaitu Allah pasti
akan membalas setiap amalan kebaikan yang
dilakukan oleh hamba-Nya, tanpa luput satu orang
pun dan tanpa terlewat satu amalan pun. Allah SWT
berfirman,

ﻮر
إِ ﱠن ﱠ
ٌ ﻮر َﺷ ُﻜ
ٌ اﻪﻠﻟَ َﻏ ُﻔ

“Sesungguhnya Allah itu Ghafur dan Syakur” (QS.
Asy-Syura: 23).

Seorang ahli tafsir, Imam Abu Jarir Ath-Thabari,
menafsirkan ayat ini dengan riwayat dari Qatadah,
“Ghafur artinya Allah Maha Pengampun terhadap
dosa, dan Syakur artinya Maha Pembalas Kebaikan
sehingga Allah lipat-gandakan ganjarannya” (Tafsir
Ath Thabari, 21/531).
Dalam ayat yang lain, Allah SWT berfirman,

ﻮر َﺣﻠِ ٌﻴﻢ
َو ﱠ
ٌ اﻪﻠﻟُ َﺷ ُﻜ

“Allah itu Syakur lagi Haliim” (QS. At-Taghabun:
17).
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Ibnu Katsir menafsirkan Syakur dalam ayat ini,
“Maksudnya adalah memberi membalas kebaikan
yang sedikit dengan ganjaran yang banyak”40.
Sehingga orang yang merenungi bahwa Allah
adalah Maha Pembalas Kebaikan, dari Rabb kepada
Hamba-Nya, ia akan menyadari bahwa tentu lebih
layak lagi seorang hamba bersyukur kepada RabbNya atas begitu banyak nikmat yang ia terima.
2. Syukur Adalah Sifat Para Nabi
Senantiasa bersyukur dan berterima kasih kepada
Allah atas limpahan nikmat Allah, walau cobaan
datang dan rintangan menghadang, itulah sifat para
Nabi dan Rasul Allah yang mulia. Allah SWT berfirman
tentang Nabi Nuh ‘Alaihissalam,

ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﲪﻠﻨﺎ ﻣﻊ ﻧﻮح إﻧﻪ ﻛﺎن ﻋﺒﺪا ﺷﻜﻮر
“(Yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami
bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya Nuh
adalah hamba yang banyak bersyukur” (QS. Al-Isra:
3).
Allah SWT menceritakan sifat Nabi Ibrahim
‘Alaihissalam:

*إن إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﺎن أﻣﺔ ﻗﺎﻧﺘﺎ ﻪﻠﻟ ﺣﻨﻴﻔﺎ وﱂ ﻳﻚ ﻣﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ
ﺷﺎﻛﺮا ﻷﻧﻌﻤﻪ اﺟﺘﺒﺎﻩ وﻫﺪاﻩ إﱃ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ
40

Tafsir Al-Qur’an Al-Azhim, 8/141
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“Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam
yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada
Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia
termasuk orang-orang yang musyrik, Dan ia
senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah, Allah
telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan
yang lurus” (QS. An-Nahl: 120-121).
Dan inilah dia sayyidul anbiya, pemimpin para
Nabi,
Nabi
akhir
zaman,
Muhammad
Shallallahu’alaihi Wasallam, tidak luput dari syukur
walaupun telah dijamin baginya surga. Diceritakan
oleh Ibunda ‘Aisyah Radhiallahu’anha,

ِ رﺳﻮل
ﷲ ﺻﻠﱠﻰ ﷲُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠ َﻢ إذا ﺻﻠﱠﻰ ﻗﺎم
ُ ﻛﺎن
ِ رﺳﻮل
!ﷲ
َ � : ُ ﻗﺎﻟﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ. ﺣﱴ ﺗﻔﻄﱠﺮ رﺟﻼﻩ
أﺗﺼﻨﻊ ﻫﺬا وﻗﺪ ﻏُ ِﻔﺮ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺗﻘﺪﱠم ﻣﻦ ذﻧﺒﻚ وﻣﺎ ﺄﺗ ﱠﺧَﺮ
ُ
ﺷﻜﻮرا
ً ؟ ﻓﻘﺎل ” � ﻋﺎﺋﺸﺔُ ! أﻓﻼ أﻛﻮ ُن
ً ﻋﺒﺪا
“Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam biasanya
jika beliau shalat, beliau berdiri sangat lama hingga
kakinya mengeras kulitnya. ‘Aisyah bertanya,
‘Wahai Rasulullah, mengapa engkau sampai
demikian? Bukankan dosa-dosamu telah diampuni,
baik yang telah lalu maupun yang akan datang?
Rasulullah besabda: ‘Wahai Aisyah, bukankah
semestinya aku menjadi hamba yang bersyukur?’”
(HR. Bukhari dan Muslim).
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3. Syukur Adalah Ibadah
Allah SWT dalam banyak ayat di dalam Al-Qur’an
memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadaNya. Maka syukur adalah ibadah dan bentuk
ketaatan atas perintah Allah. Allah SWT berfirman,

ﻓﺎذﻛﺮوﱐ أذﻛﺮﻛﻢ واﺷﻜﺮوا ﱄ وﻻ ﺗﻜﻔﺮون
“Ingatlah kepada-Ku, maka Aku akan mengingat
kalian. Bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah
ingkar” (QS. Al Baqarah: 152)
Allah SWT juga berfirman,

� أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻛﻠﻮا ﻣﻦ ﻃﻴﺒﺎت ﻣﺎ رزﻗﻨﺎﻛﻢ واﺷﻜﺮوا
ﻪﻠﻟ إن ﻛﻨﺘﻢ إ�ﻩ ﺗﻌﺒﺪون
“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di
antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan
kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika
kamu
benar-benar
hanya
kepada-Nya
menyembah” (QS. Al Baqarah: 172).
Maka bersyukur adalah menjalankan perintah
Allah dan enggan bersyukur serta mengingkari
nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan
terhadap perintah Allah.
4. Syukur Adalah Sifat Orang Beriman
Rasulullah Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,
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ِ  وﻟَﻴﺲ َذ َاك،ﻋﺠﺒﺎ ِﻷَﻣ ِﺮ اﻟْﻤﺆِﻣ ِﻦ إِ ﱠن أَﻣﺮﻩ ُﻛﻠﱠﻪ ﺧﲑ
َﺣ ٍﺪ
ﻷ
ْ ُ ْ ًَ َ
َ
َ ْ َ ٌْ َ ُ َُ ْ
ِإِﱠﻻ ﻟِْﻠﻤ ْﺆ
ِ
ِ
 َوإِ ْن،َُﺻﺎﺑَـْﺘﻪُ َﺳﱠﺮاءُ َﺷ َﻜَﺮ ﻓَ َﻜﺎ َن َﺧ ْ ًﲑا ﻟَﻪ
أ
ن
إ
؛
ﻦ
ﻣ
ْ
َ
ُ
َ َُﺻﺎﺑَـْﺘﻪ
ُﺻ ََﱪ ﻓَ َﻜﺎ َن َﺧ ْ ًﲑا ﻟَﻪ
َ ُﺿﱠﺮاء
َأ
“Seorang mukmin itu sungguh menakjubkan,
karena setiap perkaranya itu baik. Namun tidak
akan terjadi demikian kecuali pada seorang
mu’min sejati. Jika ia mendapat kesenangan, ia
bersyukur, dan itu baik baginya. Jika ia tertimpa
kesusahan, ia bersabar, dan itu baik baginya” (HR.
Muslim).
Allah SWT berfirman,

وإن ﺗﺸﻜﺮوا ﻳﺮﺿﻪ ﻟﻜﻢ
“Jika kalian ingkar, sesungguhnya Allah Maha Kaya
atas kalian. Dan Allah tidak ridha kepada hambaNya yang ingkar dan jika kalian bersyukur Allah
ridha kepada kalian” (QS. Az-Zumar: 7).
Allah SWT berfirman,

ﻣﺎ �ﻔﻌﻞ ﷲ بﻌﺬابكﻢ إن ﺷﻜﺮﺗﻢ وآﻣﻨﺘﻢ
“Tidaklah Allah akan mengadzab kalian jika kalian
bersyukur dan beriman. Dan sungguh Allah itu
Syakir lagi Alim” (QS. An-Nisa: 147).
5. Merupakan Sebab Ditambahnya Nikmat
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Allah SWT berfirman,

وإذ ﺄﺗذن رﺑﻜﻢ ﻟﺌﻦ ﺷﻜﺮﰎ ﻷزﻳﺪﻧﻜﻢ
“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu
mengumumkan, ‘Sesungguhnya jika kamu
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat)
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmatKu), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih’”
(QS. Ibrahim: 7).
6. Ganjaran Di Dunia dan Akhirat
Janganlah Anda menyangka bahwa bersyukur itu
hanya sekedar pujian dan berterima kasih kepada
Allah. Ketahuilah bahwa bersyukur itupun menuai
pahala, bahkan juga membuka pintu rezeki di dunia.
Allah SWT berfirman,

وﺳﻨﺠﺰي اﻟﺸﺎﻛﺮﻳﻦ
“Dan sungguh orang-orang yang bersyukur akan
kami beri ganjaran” (QS. Al Imran: 145).
Imam Ath Thabari menafsirkan ayat ini dengan
membawakan riwayat dari Ibnu Ishaq, “Maksudnya
adalah, karena bersyukur, Allah memberikan
kebaikan yang Allah janjikan di akhirat dan Allah juga
melimpahkan rizki baginya di dunia”41
7. Tanda-Tanda Orang yang Bersyukur
Mengakui dan Menyadari Bahwa Allah Telah
41

At-Thabari, Tafsir at-Thabari, hal. 7/ 263
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Memberinya Nikmat
Orang yang bersyukur senantiasa menisbatkan
setiap nikmat yang didapatnya kepada Allah Ta’ala. Ia
senantiasa menyadari bahwa hanya atas takdir dan
rahmat Allah semata lah nikmat tersebut bisa
diperoleh. Sedangkan orang yang kufur nikmat
senantiasa lupa akan hal ini. Dari Ibnu Abbas
Radhiallahu’anhuma, ia berkata,

ِ ﻣ ِﻄﺮ اﻟﻨﱠﺎس ﻋﻠﻰ
ِ اﻪﻠﻟ
ﻓﻘﺎل
ِّ ﻋﻬﺪ اﻟﻨ
َ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠ َﻢ
ﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ُﱠ
ُ َ ُ
ِ اﻟﻨﱠﱯ ﺻﻠﱠﻰ ﱠ
ِ ﻣﻦ اﻟﻨ
ﺷﺎﻛﺮ وﻣﻨﻬﻢ
ﱡ
ٌ ﱠﺎس
َ اﻪﻠﻟُ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﱠ َﻢ
َ أﺻﺒﺢ
ِﻫﺬﻩ رﲪﺔُ ﱠ
ِ ﻛﺎﻓﺮ ﻗﺎﻟﻮا
َ اﻪﻠﻟ
َ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻘﺪ
ُ وﻗﺎل
ٌ
ُﺻﺪق ﻧﻮء
ﻛﺬا وﻛﺬا
“Ketika itu hujan turun di masa Nabi
Shallallahu’alaihi Wasallam, lalu Nabi bersabda,
‘Atas hujan ini, ada manusia yang bersyukur dan
ada yang kufur nikmat. Orang yang bersyukur
berkata, ‘Inilah rahmat Allah.’ Orang yang kufur
nikmat berkata, ‘Oh pantas saja tadi ada tanda
begini dan begitu’” (HR. Muslim).
8. Agar Menjadi Orang yang Bersyukur

Selalu senantiasa berterima kasih kepada orang
lain merupakan salah cara untuk mensyukuri nikmat
Allah. Hal itu menjadi perantara sampainya nikmat
Allah kepada kita. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam
bersabda,
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ﻻ ﻳﺸﻜﺮ ﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس
“Orang yang tidak berterima kasih kepada
manusia, berarti ia tidak bersyukur kepada Allah”
(HR. Tirmidzi, ia berkata: “Hadits ini hasan
shahih”).
Beliau juga bersabda,

 ﻓَِﺈ ْن َﱂْ َِﲡ ُﺪوا َﻣﺎ،ُﺻﻨَ َﻊ إِﻟَْﻴ ُﻜ ْﻢ َﻣ ْﻌُﺮوﻓًﺎ ﻓَ َﻜﺎﻓِﺌُﻮﻩ
َ َﻣ ْﻦ
ِ
ُﺗُ َﻜﺎﻓﺌُﻮﻧَﻪُ ﻓَ ْﺎدﻋُﻮا ﻟَﻪُ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـَﺮْوا أَﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻗَ ْﺪ َﻛﺎﻓَﺄُْﲤُﻮﻩ
“Barangsiapa yang telah berbuat suatu kebaikan
padamu, maka balaslah dengan yang serupa. Jika
engkau tidak bisa membalasnya dengan yang
serupa maka doakanlah ia hingga engkau mengira
doamu tersebut bisa sudah membalas dengan
serupa atas kebaikan ia” (HR. Abu Daud).

Oleh karena itu, mengucapkan terima kasih adalah
akhlak mulia yang diajarkan oleh Islam. Nabi
Shallallahu’alaihi Wasallam bersabda,

ِ ﻣﻦ ﺻﻨِﻊ
ﺧﲑا
إﻟﻴﻪ
َ ﻣﻌﺮوف
 ﺟﺰ َاك ﱠ: ﻓﻘﺎل ﻟﻔﺎﻋﻠِ ِﻪ
ٌ
َُ َ
ً ُاﻪﻠﻟ
ِ ﻓﻘﺪ أﺑﻠﻎ ﰲ اﻟﺜ
ﱠﻨﺎء
َ
“Barangsiapa yang diberikan satu kebaikan
kepadanya lalu dia membalasnya dengan
mengatakan, ‘Jazaakallahu khair’ (semoga Allah
membalasmu dengan kebaikan), maka sungguh
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hal itu telah mencukupinya dalam menyatakan
rasa syukurnya” (HR. Tirmidzi, ia berkata: “Hadits
ini hasan jayyid gharib”).
Selain itu, merenungkan nikmat-nikmat Allah bisa
menjadikan kita selalu bersyukur.
Dalam Al-Qur’an sering kali Allah menggugah hati
manusia bahwa banyak sekali nikmat yang Ia
limpahkan sejak kita datang ke dunia ini, agar kita
sadar dan bersyukur kepada Allah. Allah SWT
berfirman,

ِ ُاﻪﻠﻟ أَﺧﺮﺟ ُﻜﻢ ِﻣﻦ ﺑﻄ
ﻮن أُﱠﻣ َﻬﺎﺗِ ُﻜ ْﻢ ﻻ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َﺷْﻴـﺌًﺎ
ُ ْ ْ َ َ ْ َُو ﱠ
ﺼ َﺎر َواﻷﻓْﺌِ َﺪ َة ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ْﺸ ُﻜُﺮو َن
َ َْو َﺟ َﻌ َﻞ ﻟَ ُﻜ ُﻢ اﻟ ﱠﺴ ْﻤ َﻊ َواﻷﺑ
“Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu
dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan
Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan
hati, agar kamu bersyukur” (QS. An-Nahl: 78).

Agar selalu bersyukur, kita juga harus selalu
qana’ah. Senantiasa merasa cukup atas nikmat yang
ada pada diri kita membuat kita selalu bersyukur
kepada Allah. Sebaliknya, orang yang senantiasa
merasa tidak puas, merasa kekurangan, ia merasa
Allah tidak pernah memberi kenikmatan kepadanya
sedikitpun. Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam
bersabda,

َ
� ﻛﻦ َور
َ ﻗﻨ �ﻌﺎ ﺗﻜﻦ ْأﺷ �ﻜ
اﻟﻨﺎس
ﺮ
ﻛﻦ
و
،
اﻟﻨﺎس
أﻋبﺪ
ﺗﻜﻦ
ﺎ
ﻋ
ِ
�
�
�
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“Jadilah orang yang wara’, maka engkau akan
menjadi hamba yang paling berbakti. Jadilah orang
yang qana’ah, maka engkau akan menjadi hamba
yang paling bersyukur”(HR. Ibnu Majah).□
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